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24. KITAB ZAKAT

l. KewajibanZakat
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Firman Allah Ta'alo, "Dirikonlah shalat dan keluarkan zakat."
(Qs. Al Baqarah (2):43,83 dan 110)

Ibnu Abbas RA berkata, "Abu Sufuan RA telah menceritakan

kepadaku, lalu dia menyebutkan hadits Nabi SAW dan berkata,

'Beliau memerintahkan kami melakukan shalat, mengeluarkan zakat,
menyambung hubungan kekeluargaan dan menj aga kehormatan' . "
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1395. Dari lbnu Abbas RA bahwa Nabi SAW mengutus Mu'adz

RA ke Yaman seraya bersabda, "serulah mereka kepada persaksiun

bahwa tidak ada Tuhan yang herhak disembah kecuali Allah elun

sesungguhnya aku udaloh uluson Allah. Apubilo mereko menaalinyu,

maka beritahukan bahwo Allah mewaiibkan kepada mereks shalat

lima waktu seliap hari dan malam. Apabila mereka menoalinya mukt

beritahukan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sedekrh dalam

harla merekt yang diumbil dari orong-orang kaya di ontorq merekrt

lalu diberikan kepado orang-orong miskin merek(t."

,*j f i' 
"b';!'Jtt >L, oi A \t n, ci: o.i V
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1396. Dari Abu Ayyub RA bahwa seorang laki-laki berkata

kepada Nabi SAW, "Beritahukan kepadaku suatu amalan yang dapat

memasukkanku ke dalam surga!" Seseorang berkata, "Ada apa

dengannya, ada apa dengannya (apa yang dia tanyakan)?" Nabi SAW

bersabda, "la mempunyai kepentingan (ia menanyakon sesuatu yang

sangat penting), engkau menyembah Allah dan tidok

mempersekutukan-Nya dengan sesuatu, mendiriknn shalat,

menge luar kan zakat dan me mper e r at hubungan ke ke luor gaan."
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l)ahz. berkata: Syu'bah telah menceritakan kepada kami,

Muhammad bin lJtsman dan bapaknya 
-utsman 

bin Abdullah-
telah menceritakan kepada kami, keduanya mendengar Musa bin

Thalhah meriwayatkan dari Abu Ayyub dari Nabi SAW sama seperti

itu. Abu Abdillah berkata, "Aku khawatiriika penyebutan Muhammad

tidak akurat. bahkan sesungguhnyayang dimaksLrd adalah Amr."

.?,, oi, i. i, i 'n,, ,i ,x,o/ ".t 1o- ^r, - '-.o,t i ",&: * 4rl .jI^, Cl .,;, llrol Jl cit axt O^o; o.tt G\ t'

:,'!Fv ]rr lt- iJts t^;st'a;-"^A;tt\J,; * 4;':Jra
.tur27, #j ,+>1'yir;tr1r q\'i':',*r?.;,;:>Ur 4, ,e
nt .rt "J' Jt; _J; Ul, .'.ri _& *l;i ! ,a u-i.s-rJt; :JE

: ":".?' --,,? .1. .t, :.l",o.ti. .:,. .:..'* J! P* ai,=Jl J'il ,J Jf t J! p"- Jl o_r ..:$,14o

2,t+r*'t

, a. - '-ot sl --" I ','' 7. I o. lc , o, ia, t .:7.
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'*?tt'-b
1397. Dari Abu Hurairah RA bahwa seorang Arab badui

mendatangi Nabi SAW lalu berkata, "Tunjukkan suatu amalan

kepadaku yang apabila aku mengerjakannya akan memasukkanku ke

dalam surga!" Beliau bersabda, "Hendaklah engkau menyemboh Allah
SWT dan tidak menyekutukon-Nya dengan sesuqtu, engkau dirikan
shalat fardhu, engkau keluarkan zakat yang wajib dan berpuasu padct

bulan Ramudhan " Laki-laki itu berkata, "Demi Dzat Yang jiwaku

berada di tangan-Nya, aku tidak melebihkan dari yang ini." Ketika

orang itu telah pergi. Nabi SAW bersabda. "Barangsiapa ingin
melihat laki-loki ahli surga, hendaklah io melihat kepada orang ini."

Musaddad telah menceritakan kepada kami dari Yahya, dari

Abu Hayyan, dia berkata, "Abu Zur'ah telah mengabarkan kepadaku

dari Nabi SAW, sama seperti itu."
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1398. Dari Abu Jamrah, dia berkata: Aku mendengar Ibnu

Abbas RA berkata, "(Jtusan Abdul Qais datang kepada Nabi SAW

seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya pemukiman ini

yang terdiri dari (suku) Rabi'ah telah terhalang antara kami dengan

engkau oleh orang-orang kafir dari suku Mudhar. Kami tidak dapat

sampai kepadamu kecuali pada bulan Haram. Maka perintahkan

sesuatu yang kami terima darimu dan kami serukan kepada orang-

orang yang kami tinggalkan'. Beliau SAW bersabda, 'Aku

perintahknn kepada knlian empat perkara dan aku larang knlian

untuk melakukan empat perkara: (adapun empat hal yang aku

perintahkan) yaitu beriman kepada Allah don bersaksi bahwa tidak

ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Alloh -lalu beliau

merekatkan tangannya sepeni ini- dan mendirikon shalat,

mengeluarkan zakat, serto mengeluarkan seperlima dari harta

rampason perang yang kalian dapatkan. Lalu aku melarang kalian

dari Ad-Dubba', Al Hantam, An-Naqir serta Al Muzaffat'."
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Sulaiman dan Abu An-Nu'man berkata dari llammad, "lman

kepada Allah SWT adalah persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang

berhak disembah kecuali Allah."

,o, \" , , 1,o.t ,,i o.i to . o',ot o
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1399. Dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud

bahwa Abu Hurairah RA berkata: Ketika Rasulullah SAW wafat dan

Abu Bakar RA (menggantikan kedudukannya). lalu ingkarlah orang

yang ingkar di antara bangsa Arab, maka Umar RA berkata

kepadanya, "Bagaimana engkau memerangi manusia sementara

Rasulullah SAW telah bersabda,'Aku diperinlah untuk memerangi

manusia hingga mereka mengucopkan laa ilaoha illalloh (tidak ada

Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah). Barangsiapa

mengucapknnnya, maka telah terpelihara dariku horta dan jiwanya

kecuali atas dasar haknya, dan perhitungan (hisabnya)

diserahkan- kepada Allah' ."
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1400. Dia berkata, "Demi Allah, sungguh aku akan memerangi

mereka yang memisahkan antara shalat dan zakat. karena

sesungguhnya zakat adalah hak harta. Demi Allah, apabila mereka

tidak memberikan kepadaku (zakat) anak kambing yang biasa mereka

berikan kepada Rasulullah SAW, niscaya aku akan memerangi

mereka karena tidak memberikannya."

Umar bin Khaththab RA berkata, "Demi Allah, tidaklah ia

melainkan Allah telah melapangkan dada Abu Bakar RA, maka aku

mengetahui bahwa dia adalah benar."

Keteranqan Hadits:

Lafazh " b as mal a h" tercantum dalam sumber aslinya. Sementara

dalam nukilan sejumlah perawi tercantum kata "bab" sebagai ganti

kata "kitab", namun kedua kata ini tidak tercantum dalam riwayat Abu

Dzar. Pada sebagian naskah disebutkan "Kitab zakat, bab kewajiban

zakal".

Zakat dalam tinj auan e t i molo gi (bahasa) berarti nomao' (tumbuh

atau berkembang). Dikatakan uzakna zor'u" apabila tanaman itu

tumbuh. Kata ini dapat digunakan untuk harta dan dapat juga berarti

menyucikan. Adapun menurut terminologi (syariat), kata "zakal"

mencakup kedua makna itu sekaligus. Menurut makna pertama dalam

tinjauan syariat, adalah karena mengeluarkan zakat menjadi sebab

tumbuh dan berkembangnya harta, atau dengan mengeluarkan harta

pahala menjadi banyak, atau juga karena zakat itu berkaitan dengan

harta yang berkembang seperti perdagangan dan pertanian. Makna

pertama ini sesuai dengan dalil bahwa "harto tidak berkurang karena

sedekah", begitu pula bahwa pahala zakat akan dilipatgandakan

seperti sabdanya "Sesungguhnya Allah mengembangkan sedekah".

Adapun makna kedua menurut tinjauan syariat, adalah karena zakat

membersihkan jiwa dari sifat kikir dan dosa-dosa.

Ibnu Al Arabi berkata, "Kata zakat diartikan juga dengan

sedekah wajib, sedekah sunah, nafkah. hak dan pemberian maaf.
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Adapun zakat menurut syariat berarti memberikan sebagian dari

ni:;hub yang telah mencapai huul (balas waktu) kepada orang f-akir

atau yang sepertinya selain bani Hasyim dan bani Muththalib. Di

antara rukun zakat adalah ikhlas. sedangkan syaratnya adalah

kepemilikan terhadap harta yang telah mencukupi nl,rhrrD (ketentuan)

serta haul (batas waktu). Adapun syarat bagi orang yang wajib

nrengeluarkannya adalah. berakal, baligh dan merdeka. Zakal

memiliki konsekuensi hukum. yaitu gugurnya kewajiban di dunia dan

didapatkannya pahala di akhirat. Sedangkan hikmah zakat, yaitu

membersihkan dari kotoran. mengangkat derajat serta nrembebaskan

orang-orang yang merdeka." Pemyataan Ibnu Al Arabi ini cukup baik,

hanya saja terdapat perbedaan pendapat dalam hal persyaratan bagi

orang yang wajib berzakat.

Zakat merupakan perkara absolut dalam syariat, sehingga

pensyariatannya tidak perlu dipermasalahkan. Adapun perbedaan yang

ada hanya terjadi pada sebagian masalah cabang dari zakat itu sendiri.

Orang yang mengingkari pensyariatan zakal, maka ia dianggap kafir.

Hanya saja, Imam Bukhari menyebutkan judul seperti itu dikarenakan

kebiasaannya menyebutkan dalil-dalil syar'i yang telah disepakati

maupun yang masih diperselisihkan.

^1:r ;"i': (dan firman Altah).lbnu Al Manalryar berkata, "Lafazh

ini berkedudukan sebagai pokok kalimat (mubtada'), sedangkan

kalimat pelengkapnya (khabar) tidak disebutkan. Maka, kalimat
selengkapnya adalah; firman Allah SWT... dan seterusnya,

merupakan dalil tentang kewajiban zakat seperti yang telah kami

kemukakan

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan enrun hadits:

Pertama, hadits panjang dari Abu Su$an bin Harb tentang kisah

Raja Heraklius. Imam Bukhari menyebutkannya di tempat ini dengan

sanad mu'allaq dan hanya menukil lafazh, i(at: ag"jt a'iJ,,ag ,1i-

(beliau memerintahkan untuk melakukan shalat, mengeluarkan
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zakul, mempererul hubungan kcleluarguan dan meniuga kahormatan

diri).lndlkasinya tentang kewajiban zakat cukup jelas.

Keduu, hadits lbnu Abbas tentang diutusnya Mu'adz bin Jabal

ke Yaman, dimana hadits ini lebih jelas dari hadits sebelumnya dalam

mengind ikasikan tentan g kewaj iban zakat.

Ketiga, hadits Abu Ayyub tentang pertanyaan seorang laki-laki

tentang amalan yang dapat memasukkannya ke dalam surga. dimana

sebagai jawabannya dikatakan, VT [A: ir3';tr g7: iyiJr d
(Engkau mendiriknn shalat, mengeluarkan zakat dan mempererat

hubungan kckeluargaan). Indikasi hadits ini tentang kewajiban zakat

agak samar. Untuk itu. para ulama telah memberi beberapa

penjelasan; pertama, sesungguhnya pertanyaan tentang perkara yang

memasukkan seseorang ke dalam surga mengharuskan agar tidak

diberi jawaban berupa perkara-perkara sunah sebelum menyebutkan

yang fardhu, sehingga maksud zakat di sini adalah zakat wajib.

Kedua, sesungguhnya zakat dalam hadits ini disebutkan setelah

perintah mendirikan shalat, seperti dalam perkataan Abu Bakar Ash-

Shiddiq. Pada hadits ini Nabi SAW telah menyebutkan pula keduanya

secara berdampingan. Ketiga,proses masuk ke surga dikaitkan dengan

sejumlah amalan yang di antaranya adalah mengeluarkan zakat.

Konsekuensinya, barangsiapa tidak mengerluarkan zakat, maka dia

tidak masuk surga; dan barangsiapa yang tidak masuk surga, maka dia

akan masuk neraka, sehingga hal ini menunjukkan kewajiban (zakat).

Keempat, Imam Bukhari ingin mengisyaratkan bahwa kisah pada

hadits Abu Ayyub dan hadits Abu Hurairah yang disebutkan

sesudahnya merupakan satu kejadian. Oleh sebab itu, beliau hendak

menafsirkan hadits pertama dengan hadits kedua, karena adanya

lafazh; *j$, i€! 63'gt (Dan engkau mengeluarknn zakat yang

wajib).lni adalah jawaban yang paling baik, dan Imam Bukhari telah

berulang kali menggunakan metode ini.

Keempat, hadits Abu Hurairah yang telah kami jelaskan.
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Kalima, hadits Ibnu Abbas tcntang utusan Bani Abdul eais,
dimana indikasinya tentang kewajiban zakat cukup lelas.

Keenam. hadits Abu I-lurairah tentang kisah Abu Bakar ketika
memerangi mereka yang enggan untuk membayar zakal. Landasan
atas hal itu adalah, "sesungguhnya perlindungan iiwa dan harta
tergantung pada pelaksanaan kewajibannya. dan kewajiban atas harta
adalah zakat".

Adapun hadits Abu Sufyan telah dijelaskan dalam pembahasan
tentang "Permualaan Turunnya wahyu". Sedangkan hadits Ibnu
Abbas tentang diutusnya Mu'adz, akan dibicarakan di akhir
pembahasan tentang zakat sebelum bab-bab tentang zakat fitrah.
Adapun sabda beliau SAW pada bagian awalnya adalah, j,:" nlt ;ti

i{iir :.1u6 .dt Jt o-v- Nt ej $6 & &', * ilt (Sesungguhnya

Nabi sAW mengutus Mu'adz ke yaman lalu bersabda, "serulah
mereka...".). Demikian pula yang beliau sebutkan pada pembahasan
tentang tauhid. Lalu disebutkan pula oleh Ad-Darimi dalam Musnad-
nya dari Abu Ashim, dimana pada bagian awal rafazhnya disebutkan,
,:Y Jri t1'j €.U o:t,,lti ft tlttt, ,;6 *', * ilt ;* oltbi
#it (Sesungguhnya Nabi SAW ketika mengutus Mr,adz ke yaman

beliau berkata, "sesungguhnya engkau mentratangi koum ahti kitab,
maka ajaklah merekq".). Sementara pada bagian akhir setelah lafazh
"kepada orang-orang.fokir mereka" ditambahkan, ut U treVl ni O$

"qrn- ar oii ,r A 6V ;ja;lt i'4i', 'ts-1, ,d.tii r.6 ) !t$ u_i
(Apabilct mereka menaarimu dalam hal itu, maka hendaklah engknu
berhati-hati terhadap harta terbaik mereka; don waspadalah
terhadap doa orang-orang yong teraniaya, karena tidak ada
penghalang dengan Allah). Demikian pula yang beliau sAw ucapkan
pada setiap tempat, yaitu tafazh. ti g U ryLGi p tp (Apabita

mereka menaatimu dalam hal itu). Sedangkan yang dinukil Imam
Bukhari di atas dengan lafazh, eJ,-$ tlui p tg (Apabila mereka
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menuuli yung demikian\. Keterangan tambahan ini akan disebutkan

melaluijalur lain.

>t j bi (bahwusanya .';eorung, laki-laki). Laki-laki yang

dimaksud adalah Abu Ayyub (perawi hadits itu sendiri), sebagaimana

yang diriwayatkan oleh lbnu Qutaibah dalam kitab Gharib Al Hadits.

Ulama lain menyatakan bahwa pendapat itu keliru, dia berkata,

"Sesungguhnya Abu Ayyub hanyalah perawi hadits tersebut." Tapi

tanggapan ulama ini tidak tepat, karena tidak ada halangan apabila

perawi menyembunyikan dirinya karena maksud tertentu. Begitu pula

tidak dapat dikatakan bahwa kemungkinan ini sangat kecil, karena di
dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa laki-laki yang bertanya

adalah seorang Arab badui, sebab tidak ada halangan jika kisah

tersebut terjadi lebih dari sekali. Maka laki-laki yang bertanya dalam

riwayat Abu Ayyub adalah beliau sendiri berdasarkan perkataannya,

"sesungguhnya seorang laki-laki..." dan seterusnya. Sedangkan yang

bertanya pada hadits Abu Hurairah adalah seorang Arab badui.

Namanya telah disebutkan dalam riwayat yang dikutip oleh AI
Baghawi, Ibnu As-Sakan, Ath-Thabrani dalam kitab Mu'iam Al Kabir,
serta Abu Muslim Al Kujji dalam kitab As-Sunan melalui jalur
Muhammad bin Jahadah dan selainnya dari Al Mughirah bin Abdullah
Al Yasykuri, bahwa bapaknya bercerita kepadanya, dia berkata, "Aku
berangkat ke Kufah dan masuk masjid, ternyata seorang laki-laki dari
suku Qais yang dipanggil Ibnu Al Muntafiq sedang berkata, 'Sifat
Rasulullah SAW diceritakan kepadaku, maka aku pun mencarinya dan

menemuinya di Arafah'. Aku berdesakan untuk mencapainya, maka

dikatakan kepadaku. 'Menjauhlah darinya'. Beliau SAW bersabda,

'Biarkanlah, ia memiliki kepentingan!"' Ia berkata, "Aku pun

berdesakan untuk mencapainya hingga aku berhasil di dekatnya, maka
aku memegang tali kekang untanya dan beliau tidak menegurku." Ia
berkata, "Dua perkara yang aku tanyakan kepada engkau; apakah yang

menyelamatkanku dari neraka dan yang memasukkanku ke dalam

surga?" Ia berkata, "Beliau SAW melihat ke langit kemudian

menghadap kepadaku dengan wajahnya yang mulia lalu bersab du, |J
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,t:i:,, a;3#, a.fur .rlr,'* "y&it J'*?: -&biUi itjr ;t o';"ri Uk
o(b-) et ,toirtsr i€'7':12 ,u.$1ir a{-ar e_\ (Sekirunya engkuu

mampersingkal perlanyaan (muka :;angat baik), numun ^;ekurung
persoulan telah besar dan panjang, maka pusatkun perhcttianmu
kepadaku; sembahlah Allah jangun mempersekutukan-Nya dengan
sesualu. dirikanlah shulut .fardhu, keluarkan zakat yang waiib dun
berpuasulah puda bulan Ramadhan)."

Al Bukhari meriwayatkan dalam kitab At-Tarikh melalui jalur
Yunus bin Abu Ishaq dari Al Mughirah bin Abdullah Al Yasykuri,
dari bapaknya, dia berkata, "Aku berangkat di waktu pagi, dan

ternyata ada seorang laki-laki sedang menceritakan hadits kepada
mereka." Imam Bukhari berkata: Jarir meriwayatkan dari Al A'masy,
dari Amr bin Murrah dari Al Mughirah bin Abdullah, dia berkata,
"Seorang Arab badui bertanya kepada Nabi SAW...." Kemudian
beliau menyebutkan perbedaan riwayat tersebut dari Al A,masy,
dimana sebagian perawi mengatakan, diriwayatkan dari Mughirah bin
Sa'ad bin Al Akhram, dari bapaknya. Pendapat yang benar adalah
Mughirah bin Abdullah Al Yasykuri. Lalu Ash-Shairafi mengklaim
bahwa nama orang Arab badui yang dimaksud adalah Laqith bin
Shabrah, utusan bani Al Muntafiq.

Dari riwayat ini mungkin disimpulkan bahwa orang yang
bertanya pada hadits Abu Hurairah adalah orang yang bertanya pada
hadits Abu Ayyub, karena konteksnya serupa dengan kisah yang
disebutkan oleh Abu Hurairah. Akan tetapi lafazh pada riwayat ini,
"Ia memiliki kepentingan" hanya terdapat dalam riwayat Abu Ayyub
dan tidak tercantum dalam riwayat Abu Hurairah. Demikian pula
hadits Abu Ayyub yang terdapat dalam riwayat Imam Musrim dari
Abdullah bin Numair, dari Amr bin Utsman, "sesungguhnya seorang
Arab badui menghadap kepada Rasulullah sAw ketika sedang safar,
dia memegang tali kekang unta beliau sAW kemudian berkata,
'wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku!' Lalu disebutkan hadits
seperti di atas. Hal ini serupa dengan kisah pertanyaan Ibnu Al
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Muntafiq. Di samping itu. Abu Ayyub tidak akan mengatakan tentang

dirinya "sesungguhnya seorang Arab badui".

Pertanyaan serupa juga terjadi dari Ash-Shakr bin Al Qa'qa" dia

berkata, "Aku bertemu Nabi SAW di antara Arafah dan Muzdalifbh,

maka aku memegang tali kekang untanya, lalu aku berkata, "Wahai

Rasulullah, apakah yang mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku

dari neraka?' Lalu disebutkan hadits selengkapnya dengan sanad yang

husun."

'tt o "u3i ,*j 9b io' ..,t,.a 'Ct',|rl't ti r; ii r; jri (Ada apo

dengannya, adu apa dengannya [opa yang dia tanyakunJ. Rusululluh

SAW bersabda, "la memiliki kepentingan [ia menanyakan sesuolu

yang sangal pentingJ"). Demikian yang tercantum dalam riwayat ini

tanpa menyebut orang yang mengucapkan kalimat "odct optt

dengannya". Sementara dalam riwayat Bahz disebutkan secara

mu'allaq di tempat ini, lalu dinukil melalui ialur maushul. Pada

pembahasan tentang adab (tata krama) disebutkan, '^Sv 'iu ,i!ir ..1ri

"Orang-orang berkata, 'Ada apa dengannya?.

Menurut Ibnu Baththal, kalimat tersebut berbentuk pertanyaan,

sedangkan fungsi disebutkannya secara berulang-ulang adalah sebagai

penekanan. Adapun lafazh "orabun" bermakna kepentingan atau

kebutuhan. Lafazh "orobun" berkedudukan sebagai pokok kalimat

(mubtada'), sedangkan kalimat pelengkapnya (khabar) tidak

disebutkan. Awalnya beliau bertanya lalu dijawab sendiri dengan

mengatakan. "la memiliki kepentingan". Demikian pendapat Ibnu

Baththal. Pernyataan ini dibangun atas dasar bahwa yang

mengucapkan kalimat "Ada apa dengannya" adalah Nabi SAW.

Padahal. sebenamya tidak demikian berdasarkan penjelasan yang telah

kami kemukakan. Bahkan yang bertanya adalah para sahabat,

sedangkan yang menjawab adalah Nabi SAW, seakan-akan beliau

mengucapkan" "Ia memiliki kepentingan tertentu".
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Ibnu Al Jauzi berkata, "Maknanya, ia memiliki urusan penting
yang mendorongnya untuk dating, karena dari pertanyaannya

diketahui bahwa ia memiliki kepentingan."

An-Nadhr bin Syamuel berkata, "Dikatakan uroba raiulun .lii
amrin apabila seseorang melakukan suatu urusan dengan sungguh-

sungguh." Sementara Al Ashma'i berkata, "Dikatakan, araba /ii Asy-
syui' apabila ia menjadi orang yang mahir dalam suatu urusan.
Seakan-akan beliau SAW takjub atas kecerdikan orang itu serta

tindakannya yang tepat mendatangi tempat yang dibutuhkannya. Hal
ini diperkuat oleh riwayat Imam Muslim yang telah disinggung
sebelumnya, dimana Nabi SAW bersabda, Ay U 3i gj',,ti! "sungguh

ia telah diberi taufik, atau sungguh ia telah diberi petunjuk''.

Menurut Ibnu Qutaibah, lafazh "qrabun" berasal dari kata
"qeroob" yang berarti anggota badan, yakni anggota badannya
berjatuhan dan terpotong-potong. Seperti dikatakan, ,,Taribat

yamiinuka (celaka tangan kananmu)." Ini termasuk kalimat dalam
bentuk doa, namun yang dimaksud bukan hakikatnya.

Sebagian ulama mengatakan, "Ketika beliau SAW melihat laki-
laki itu berdesak-desakkan, maka beliau memohon kecelakaan
atasnya, akan tetapi permohonan kecelakaan atas seorang musrim
merupakan penyucian bagi dirinya, seperti tercantum dalam hadits
shahih;'

Lafazi ini juga dinukil dengan harakat (baris) fathah pada huruf
pertama lalu baris kosrah atat sukun pada huruf /a' serta tanwin pada
huruf akhir (yakni"aribun" atau"orbun"), yang bermakna cerdas atau
jenius. Akan tetapi saya belum dapat membuktikan akurasi riwayat
dengan lafazh tersebut. Sedangkan Al Karmani menegaskan bahwa
riwayat itu tidak akurat. Al Qadhi menukil dari Abu Dzar dengan baris

fathah pada semua hurufnya (yakni "oraba"), lalu beliau berkata,
"Lafazh demikian tidak sesuai dengan konteks kalimat.,, Saya
katakan, "Lafazh yang dimaksud hanya tercantum dalam pembahasan
tentang adab melalui jalur Al Kasymihani."
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e'), J-s': Qtan menyctmhung (tuti) kekeluargaun), yakni

menyantuni kaum kerabat dalam kebaikan. Menurut An-Nawawi,

maksudnya adalah, berbuat baiklah terhadap semua kerabat yang

memiliki hubungan darah denganmu sesuai keadaanmu serta kondisi

mereka; baik dengan memberi nafkah, mengirim salam, mengunjungi

mereka dan lainnya.

Disebutkannya hal-hal ini secara khusus di antarajenis kebaikan

lainnya, karena Nabi SAW memperhatikan kondisi orang yang

bertanya. Karena kelihatannya laki-laki yang bertanya di sini kurang

memperhatikan hubungan kekeluargaan, maka Nabi SAW

memerintahkannya untuk memperhatikan hal itu. Dari sini dapat

disimpulkan tentang bolehnya mengkhususkan sebagian amalan untuk

seseorang sesuai dengan kondisinya, serta menekankan suatu

perbuatan kepadanya di antara perbuatan yang lain, baik karena

sulitnya perbuatan itu atau karena sikapnya yang suka meremehkan

perbuatan itu.

tb ob i)i I ou * 4t (Demi Dzat yang jiwaku berada di

tangon-Nya, aku tidak melebihkan dari yang ini). Imam Muslim

memberi.tambahan dalam riwayatnya dari Abu Bakar bin Ishaq, dari

Affan melalui sonad yang sama , 'U 'Fi lj ,rls.1 (* (Srruotu pun

selamanya, dan tidak pula menguranginya).

Secara zhahir, sabda beliau SAW "Barangsiapa ingin melihat

kepada laki-laki di antara penghuni surgo, maks hendaklah melihat

kepada orang ini" dapat dipahami bahwa hal itu telah diperlihatkan

kepada beliau SAW. sehingga beliau pun mengabarkannya kepada

para sahaba| atau mungkin pula adanya sebagian kalimat yang tidak

disebutkan secara tekstual, dan kalimat yang dimaksud adalah

"Apabila ia senantiasa melakukan apa yang diperintahkan itu".

Kemungkinan kedua ini didukung oleh hadits Abu Ayyub yang juga

dinukil oleh Imam Muslim, a.at'J-t yrri U"r'Ari';-t1 l,lpabila ta

berpegang kepada apa yang diperintahkan kepadanya, maka ia akan

masuk surga).
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Menurut Al Qurthubi, dalam hadits ini 
-dcmikian 

pula hadits

l'halhah tentang kisah seorang Arab badui- terdapat dalil bolehnya

meninggalkan amalan lathuwwu' (sunah). Akan tetapi barangsiapa

yang terus-menerus meninggalkan perbuatan sunah. niscaya ada

kekurangan pada agamanya. Apabila dalam meninggalkannya

didorong oleh sikap meremehkan dan benci, maka pelakunya

dianggap fasik, karena adanya ancaman atas perbuatan itu. Beliau

SAW bersabda, € 
'P 

f. ,f +') ,y (Barangsiapa membenci

Sunnahku, maka ia tidak termasuk dari [golongun umat]ku).

Demikian pula para sahabat serta generasi yang mengikuti mereka,

senantiasa melakukan amalan-amalan sunah sebagaimana mereka

melakukan amalan-amalan fardhu (wajib). Mereka tidak membedakan

antara keduanya dalam meraih pahala. Hanya saja para ulama terpaksa

membedakan kedua amalan ini karena konsekuensi hukum, yakni

mana yang wajib diulangi apabila ditinggalkan, mana yang wajib
mendapatkan hukuman jika tidak dikerjakan, dan mana yang tidak
mendapat hukuman meski dikerjakan. Seakan-akan para pelaku dalam

kisah-kisah di atas adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Oleh

sebab itu, cukup bagi mereka melakukan apa yang diwajibkan agar

tidak merasa berat dan menimbulkan kebosanan. Sehingga ketika

mereka sudah memahami Islam, dan timbul semangat untuk

mendapatkan pahala amalan-amalan sunah, maka akan terasa mudah

bagi mereka untuk melakukannya. Sebagian masalah ini telah

disebutkan dalam pembahasan tentang imam ketika menjelaskan

hadits Thalhah.

Catatan

Ulama berbeda pendapat tentang permulaan diwajibkannya

zakat. Mayoritas mereka mengatakan bahwa kewajiban zakat itu
ditetapkan pada tahun ke-2 H dan sebelum diturunkannya kewajiban

puasa Ramadhan. Pendapat ini disinyalir oleh Imam An-Nawawi.

Sementara Ibnu Atsir menegaskan dalam krtab At-Tarikh bahwa zakat

diwajibkan pertama kali pada tahun ke-9 H. Tapi pendapat ini perlu
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dikritisi, karena pada hadits Dhamam bin Tsa'labah serta hadits utusan

Abdul Qais dan sejumlah hadits lainnya telah disebutkan tentang

zakal. Demikian pula saat pembicaraan Abu Sufyan bersama Raja

Heraklius yang berlangsung pada awal tahun ke-7 H, dimana Abu

Sufyan berkata, "Dan beliau menyunrh kami mengeluarkan zakat"-

Akan tetapi semua itu mungkin ditakwilkan, seperti yang akan

disebutkan pada akhir pembahasan.

Sebagian ulama memperkuat pendapat yang dikemukakan oleh

Ibnu Atsir berdasarkan keterangan yang tercantum dalam kisah

Tsa'labah bin Hathib, "Ketika turun ayat tentang sedekah (z*at),
Nabi SAW mengutus seorang petugas (pengambil zakat) seraya

mengatakan bahwa ini tidak lain adalah jizyah (upeti) atau yang

seperti jizyah." Sementara jizyah (upeti) diwajibkan pada tahun ke-9

H. Dengan demikian, kewajiban zakat pertama kali ditetapkan pada

tahun tersebut. Akan tetapi hadits ini dha'y'(lemah) dan tidak dapat

dijadikan hujjah."

Sementara itu, Ibnu Khuzaimah menyatakan bahwa kewajiban

zakal telah ditetapkan sebelum hijrah berdasarkan riwayat yang

dikutip dari Ummu Salamah tentang kisah hijrah ke Habasyah, yarg
mana di dalamnya disebutkan bahwa Ja'far bin Abi Thalib berkata

kepada An-Najasyi dalam rangka menerangkan ajaran Nabi SAW,

?Qr : 6.9'Jt 
11'1Au, 

u ]u- 1O an b e I i au m e me r i nt ahkan kam i mel akuksn

shalat, mengeluarkan zakat dan berpucsa). Tapi berdalil dengan

riwayat tersebut perlu dicermati, karena shalat lima waktu belum

difardhukan pada saat itu, demikian pula dengan puasa Ramadhan.

Maka, ada kemungkinan percakapan Ja'far tidak terjadi pada awal

mereka datang kepada Raja Najasyi. Bahkan, beliau SAW

mengabarkan hal itu beberapa waktu setelah diturunkannya kewajiban

shalat dan puasa. Lalu hal ini sampai kepada Ja'far, maka dia berkata,

"Beliau SAW memerintahkan kami..." yakni memerintahkan umatnya

untuk melakukan hal-hal tersebut. Akan tetapi pemyataan ini tidak

benar. Adapun pendapat yang paling tepat dalam memahami hadits

Ummu Salamah 
-apabila 

sanad-nya tidak cacat- adalatr batrwa
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yang dimaksud dengan lafazh, "memerinluhkun ktmi mclakukan

shulat, zakat dan puasa", yakni secara garis besar, dan tidak ada

keharusan bahwa yang dimaksud adalah shalat lima waktu, puasa

Ramadhan atau pun zakat yang memiliki ketentuan nishab (ukuran

harta) serta haul (batas waktu) seperti yang kita kenal sekarang.

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa kewajiban zakat

ditetapkan sebelum tahun ke-9 H adalah hadits Anas yang disebutkan

dalam pembahasan tenang ilmu dari kisah Dhammam bin Tsa'labah,

6.ii ob ft"-ilt 6.Wi V i:t*st:f -*i, bi o7i iri ,4, !'t:.3i ttt<u

berlanyo kepadumu atas namu Allah, apakah Allah yang

memerinlahkanmu untuk mengambil sedekah ini dari orang-orang

kaya kami lalu dibagikan kepada orqng-orang miskin di antara kumi).

Sementara Dhammam datang pada tahun ke-5 H. Adapun yang terjadi

pada tahun ke-9 H adalah diutusnya para petugas pengambil zakat,

dan ini harus ada kewajiban zakat sebelum itu.

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa kewajiban zakat itu
ditetapkan setelah hijrah adalah kesepakatan para ulama bahwa puasa

Ramadhan diwajibkan sesudah hijrah, karena ayat tentang kewajiban

puasa 
-tidak 

diperselisihkan- adalah surah Madaniyah (diturunkan

sesudah hijrah). Sementara disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad,

Ibnu Khuzaimah. An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al Hakim dari hadits

Qais bin Sa'ad bi Ubadah, ia berkata, &: * ir' ,-& )lt )'||, S';i

ait,rn] q- dt 6'-i6- c a.t 1t ia.| u'i j,irr1,'J F'oi,y pt y4
(Rasulullah SAI( memerinlahkan kami mengeluarkqn zakat ./itrah

sebelum turun kewajiban zakat. Setelah turun kewajiban zakat, maks

beliau tidak memerintahkan kami (untuk mengeluarkan zakat fitrah)
dan tidak pula melarang kami, sementara komi melakukannya).

Sanad-nya shahih dan para perawinya tergolong perawi yang

tercantum dalam Shahih Bukhari, kecuali Abu Ammar perawi hadits

ini dari Qais bin Sa'ad. Dia berasal dari Kufah, namanya adalah Arib
bin Humaid. Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in memasukkannya dalam

golongan perawi yang dapat dipercaya. Riwayat ini menunjukkan
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bahwa kewajiban zakat titrah telah ada sebelum kewajiban zakat

harta. dan ini berkonsekuensi bahwa kewajiban zakathar'ta ditetapkan
setelah kewajiban puasa. maka jelaslah apa yang telah kami sebutkan.

Sementara itu, dalam kitab Tarikh Islam dikatakan bahwa

kewajiban zakat itu ditetapkan pada tahun pertama hijriyah. Al
Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Ad-Dala'il dari hadits Ummu
Salamah. dari riwayat Yunus bin Bukair. namun tanpa menyebutkan

tentang zakat. Lalu Ibnu Khuzaimah meriwayatkannya dari hadits

Ibnu Ishaq melalui jalur Salamah bin Al Fadhl, padahal Salamah

termasuk perawi yang diperbincangkan.

2.Baiat untuk Mengeluarkan Zakat

;>,2t r rsY, \;v 'o\e

"Apabila mereka bertaubot dan mendirikan shalat serta
mengeluarkan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kamu

dalam ogama." (Qs. At-Taubah (9): I l)

:Ju .,^ii f J"*t*'l f,/
t.

,t , / Ot/

6)|.rJr itl.JI9 *:*
1401. Dari Ismail bin Qais, dia mengatakan bahwa Jarir bin

Abdullah berkata, "Aku berbaiat kepada Nabi SAW untuk mendirikan
shalat, mengeluarkan zakat, dan memberi nasihat kepada setiap

muslim."

Keteranqan Hadits:

Menurut Ibnu Al Manayyar, judul bab ini lebih spesifik daripada

yang sebelumnya, karena bab ini mencakup keterangan bahwa baiat
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Islanr tidak sempurna kecuali diiringi dengan komitmen untuk

mengeluarkan zakat, dan orang yang tidak menunaikannya telah

melanggar perjanjian serta membatalkan baiatnya. Dengan demikian

ini lebih khusus dari sekedar suatu kewajiban, sebab semua yang ada

dalam baiat terhadap Nabi SAW adalah wajib hukumnya dan tidak

setiap yang wajib itu termasuk dalam baiat terhadap beliau. Sisi

pengkhususan adalah adanya perhatian serta keseriusan untuk

menyebutkannya saat berbaiat.

Di samping itu, setelah judul bab, Imam Bukhari menyebutkan

ayat yang menguatkan hukum mengeluarkan zakat. karena isi ayat ini
menyebutkan bahwa seseorang tidak dianggap bertaubat dari

kekufuran serta tidak termasuk saudara seagama kecuali apabila dia

telah mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat. Demikian
pernyataan Ibnu Al Manayyar. Adapun hadits Jarir ini telah dibahas

pada akhir pembahasan tentang Iman.

3. Dosa Orang yang Tidak Mengeluarkan Zakat

tr eWfr\-$b.+irr ot*u"lb),Ja ^yr rfi':
&a w,di# & f e W #"1"i di 7i* e'H 1"

io't*;,* '" ry:rtiFi,l i;s s ia i';*: *.:*:
Firman Allah To'ala."Dan orqng-orqng yang menyimpon emas

dan perak dan tidak menaJkahkannya pada .ialan Allah, makq

beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa

yang pedih. Pada hari dipanaskan emas don perak itu dalam neraka

Jahanam, lalu dibokar dengannya dari dohi mereka, lambung dan

punggung mereka (lalu dikatakon) kepado mereka, 'lnilah harta

bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah

sekarang (akibot dari) apa yang kamu simpan ita'." (Qs. At-Taubah

(e): 3a-35)
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,t,U ,&3 + h, Jr'.:tt'F iJ*" *; i' '--*', ,';.'t o,i r
tt1 - -'- , . o ' t

ilb: ,r*;; \4+ L-," il i r;1 iJ6 Y ; ,* WA .,J" ").l)r

UF lt,\"utr u; ,PVc JL'&t,;.3'r.A.u\
, . - t / , o/ / t

* '4LJ;i tl; ;l: :Jt i U..:*.'o#j errt, i'b: ,t*;;
'rC.Q *', ,* r1r;; :a.!?tt;"'€Li G.V t'r,iu .,rir

-n ;V t, lx i \* i a;i ) ,:J;b H \;" :Jfr
,//
ytii'+i y ,-U'r |H t" il*"iv:r'^: *j ,*'^);;

" 
, ,,o -"

.c^l[ ]-i u:3

1402. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Nabi SAW bersabda,

"Unla akan datang kepada pemiliknya dalam bentuknya yang terbaik.

Apabila belum dikeluarkan darinya haknya (zakatnya), maka ia akan

menginjak-injctk pemiliknya dengan kakinya. Dan kambing akan

datang kepada pemiliknya dalam bentuknya yang terbaik. Apabila

belum dikeluarkan haknya, maka ia menginjak-injak pemiliknya

dengon kakinya sertq menqnduk dengan tanduknya." Beliau bersabda,

"Dan termasuk haknya adalah diperah dekot air." Beliau bersabda

pula, "Tidaklah salah seorong di antqra kamu datang pada hari
kiamat dengctn kambing yang dibawanya di atas pundaknya seraya

mengembik, lalu ia berkata, 'Wahai Muhammad!' Maka aku berkata,
'Aku tidak kuasa sedikit pun untuk menolongmu, bukankah dulu telah

aku sampaikan!' Don tidaklah (salah seorong di antara komu) datang

dengan membawa unta di atas pundaknya mengeluarkan suara, lalu
ia berkata, 'Wahai Muhqmmad!' Maka aku berknta, 'Aku tidak kuasa

sedikit pun untuk menolongmu, bukonkoh dulu telah aku sampaikan!"'
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d *'t f i' -* it Ji', i6 ,i6 ^* ?ut'&', ;;i-',. o- .i *
;: 1';i Gt* yqt & lc '^) 

'Jf irs'; ','i p ,r ir iu.i

ui :JAi -+u e- ^T;d. .,;t'i *et t; i"rb:" ,:e-,
arfr f.irf4 $-i,lr';r);;")y :X i ,rrr, tli .iU

1403. Dari Abu Hurairun *, dia berkata. Rasulullah SAW
bersabda, "Barangg.siapa diberi harta oleh Allah namun dia lidak
mengeluarknn zokttnyu, maka pada hari kiamat harta itu akan
diserupaktn untuknya berupa ulur botak yang memiliki bisa di kedua
sisi mulutnyu. Ia qkan melilitnya pada hari kiumar kemudian memalok
dengan lihzamah-nyu 

-yakni ketlua lepi mulutnyo- serqya berkata,
'Aku adalah hartamu, aku adalah harta yang kamu tumpuk-tumpuk
(perbendaharaanmu)'. Kemudian beliau membaca,'sekuti-kali
janganlah orong-orang yang bakhil mengira...'." (Qs. Aali ,lmraan

(3):180)

Keteranqan Hadits:

Ibnu Al Manayyar berkata. "Judul bab ini lebih spesifik
daripada yang sebelumnya, karena mencakup besarnya dosa dan
pedihnya siksaan di akhirat bagi orang yang tidak mengeluarkan
zakat- Nabi sAw pun akan berlepas diri darinya berdasarkan
sabdanya, 'Aku tidak kuasa sedikitpun menolongmu'. Ini sebagai
pemberitahuan akan hilangnya harapan (akan pertolongan Nabi pada
hari itu). Namun kita harus memahami bahwa kewajiban itu
bertingkat-tingkat sesuai perbedaan pahala dan siksaan. Imam Bukhari
mengungkapkannya dengan kata 'dosa', agar mencakup mereka yang
tidak mengeluarkan zakat karena mengingkari kewajibannya atau
karena kekikirannya."

1o .?- - -"'lr osi&.c-nrs>,jr ^nr J':,'s @an firman Allahla2dt; f..o.r

Ta'ala. "Dan orang-oro,ng yang menyi*po, emas clan perak...,,).
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Ayat ini memperkuat pendapat para sahabat dan selain mereka yang

menyatakan bahwa ayat tersebut berlaku umum. mcncakup orang

kafir maupun mukmin, berbeda dengan mereka yang mengatakan

bahwa ayat itu khusus bagi orang-orang kafir. Yang demikian itu

disimpulkan dari hadits Abu Hurairah, "Aku udalah hartamu, aku

adalah perbendoharuanmu". Hal serupa telah disebutkan pada hadits

pertama yang diriwayatkan An-Nasa'i dan Ath-Thabrani dalam kitab

Musnad Asy-Syamiyyir melalui jalur Syu'aib seperti tertera di akhir

hadits.

Catatan

Maksud 'Jalan Allah (subilillah)" pada ayat di atas adalah

makna yang umum. bukan khusus untuk salah satu golongan di antara

delapan golongan yang berhak menerima zakat. Karena jika tidak

dipahami demikian, maka zakat hanya diberikan kepada golongan ini

berdasarkan indikasi ayat tersebut.
.t

Wt:o ..,li ,!,1' ,;i3 (unta aknn datang kepada pemiliknya), yakni

pada hJ kiamat seperti yang akan disebutkan.

U€ t p {o (sebaik-baik keadaannya), yakni besar dan

gemuk serta banyaknya, karena pada waktu di dunia kondisi unta itu

beragam. Namun di hari kiamat akan didatangkan dalam bentuknya

yang sempurna, agar siksa yang akan dirasakan oleh pemiliknya

bertambah pedih sebab ukurannya yang sangat besar dan berat.

W W hri" "d 'g ti1 lapabila io belum mengeluarkan haknya),

yakni belum mengeluarkan zakatnya. Lafazh ini telah diriwayatkan

Imam Muslim dari hadits Abu Dzar.

96t, 'ijbi (menginjok-injaknya dengan kakinya). Dalam

riwayat Hammam dari Abu Hurairah pada pembahasan tentang tarkil

hiyol (meninggalkan tipu muslihat) disebutkan, g*j*;\a*t Uai 1ta

funta ituJ menginjak-injak waiahnya [pemiliknyal dengan kakinya).
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Dalam riwayat lmam Muslim dari jalur Abu Shalih. dari Abu

Hurairah disebutkan, ai,Etr e'l- tt' rit f t ki; * qt'i-) ,t+l .r.G .," 6
lfut', Wt;;u ';j6 tyrl ki tA,'rii; r uf 'c'it\1 

ii f".q *
,ai';-:,i i:rrlu" o,ii 

ir- g1 ll7i * -,':, atti Qe "o'' ai; ,gti\.
,6r Jl $;1 a,ot Jt 6t # c'-ii .r6t' *, #- & & (Tidaktah

pemilik unlo yang tidak mengeluarkan zakalnyu, meluinkan pada huri
kiamal akan dikumpulkan di tanah lapang dengan jumlah yang
banyak dun lidak ada salu pun yang terlinggal. Ia akun menginjak-

injuk pemiliknyu serla menggigit dengun mulutnya. seliap kali lewat
yong perlama, muko akan dikembalikan kepadanya yang terakhir. Hal
ini berlangsung pada hori yang lamanya sama seperti lima puluh ribu
tahun, hingga Allah memuluskun di antura para homba, lalu ia
melihat jalannya apokah ke surga atau ke nerakn). Sementara dalam

riwayat Imam Bukhari dari hadits Abu Dzar disebutkan, tt- W Gi lt
'a:"i: Uti r; 'JJri "!qt (Melainkan akan didatangkan pada hari

kiamat lebih besar dan lebih gemuk dari keodaannyo semulay.

Catatan

Demikian yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, ti?
ar;i * u's] orrf * -; gefiap kali lewat yang pertama, moka

akan dikembalikan kepadanya yang terakhir). Iyadh berkata, "Kalimat
ini mengalami perubahan, adapun yang benar adalah kalimat pada

riwayat sesudahnya melalui jalur Suhail dari bapaknya. ^)b'-; W
t^l)i ^tb c,,3:t ArTi (Setiap kali yang akhir melewatinya, maka

dikembalikan kepadanya bagian yang pertama). Atas dasar ini, maka

konteks kalimat menjadi sempurna.

Hal serupa juga tercantum dalam riwayat Imam Muslim dari
hadits Abu Dzar, lalu An-Nawawi menyetujuinya dalam hal itu. Al
Qurthubi meriwayatkan pernyataan tersebut seraya menjelaskan sisi
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penolakan atas riwayat di atas, yaitu bahwa yang dapat dikembalikan

hanyalah yang pertama, yang telah lewat sebelumnya. Sedangkan

yang terakhir belum lewat, sehingga tidak dapat dikatakan

"dikembalikan". Kemudian Al Qurthubi memberi jawaban bahwa

kemungkinan yang dimaksud oleh lafazh riwayat Imam Muslim

adalah; hewan-hewan tersebut mulai melewati pemiliknya secara

berurutan hingga hewan yang terakhir. Apabila hewan pertama

hendak kembali, maka hewan terakhir melewati orang itu terlebih

dahulu, lalu secara berurutan mereka melewatinya hingga sampai pada

hewan pertama. Demikianlah seterusnya. Demikian pula penjelasan

yang dikemukakan oleh Ath-Thaibi, dia berkata, "Maknanya adalah

bahwa hewan pertama melewati orang itu, lalu diikuti oleh hewan

berikutnya secara berurutan hingga sampai pada hewan terakhir,

kemudian hewan terakhir memulai lagi dan diikuti oleh hewan

berikutnya secara berurutan hingga sampai pada hewan pertama."

W.t*r'i,fb 9:i0l\ i,'3b: lmenginjak-iniaknya clengan kakinya

dan menanduknya dengan 
.tanduknya); tb1 Shalih menambahkan

dalam riwayatnya,W.it'aLh:i lbb \'1 *\LJia \'j tbib W d Qidak

ado padanya yong memiliki tanduk terlipat ke belakang, dan yang

tidak memiliki tanduk, serta yang tanduknya patah, ia menanduk

pemiliknya dengan tanduknya). Beliau menambahkan pula dengan

menyebutkan sapi dan kambing, sebagaimana halnya tentang unta.

Penyebutan sapi akan diterangkan pada hadits Abu Dzar pada bab

tersendiri.

:6t ,rb '4# bi W ,t't @an di antara haknya odalah ogor

diperah dt deknr air),yakni bagi orang-orang yang miskin. Hanya saja

dikhususkan tempat pemerahan di sekitar air agar lebih mudah bagi

orang-orang yang membutuhkan untuk mendapatkannya, serta lebih
menunjukkan sikap sayang terhadap hewan.

Ad-Dawudi menyebutkan dengan lafazh "tujlab" lalu
menafsirkannya bahwa yang dimaksud adalah mengantarkan ke

tempat penerima zakat. Tapi pernyataan ini ditanggapi oleh Ibnu
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Dihyah, seraya memastikan bahwa itu merupakan kcsalahan dalam
penulisan.

Dalam riwayat Abu Daud melalui jalur Umar AI Ghadani dari
Abu Hurairah disebutkan keterangan yang mengindikasikan bahwa

kalimat tersebut langsung dari Nabi SAW (ma(u'), 6's I' j-n", U 'tiii
,b ,;A' J*j :t:, * 111;j t4;;41j 6it'a'ro1i ras.,i ierpl'Si r@
ar (Kami berkata, "ll/ahai Rasulullah, apokah haknyct?" Beliau

mengatakan, " Memberikan yang jonlan untuk diambil keturunannya,
meminjamkan ember [lempat minumJ nya, meminjamkannyu untuk
diamhil air susunya, serta memerahnya di dekat [sumherJ air, dan
membawa perbekalan di jalan Allah. "). Pada akhir pembahasan

tentang minuman, bagian ini akan disebutkan tersendiri dan

dinisbatkan langsung kepada Nabi SAW melalui jalur lain dari Abu
Hurairah.

"€'bi gL l; (dun titloklah salcth seorong cli anrara kolian

datang). Dalam riwayat An-Nasa'i melalui jalur Ali bin Ayyasy dari
Syu'aib disebutkan, "Ketahuilah, sungguh salah seorang di qntqr(l

kaliqn aknn datang...". Tapi ini adalah hadits lain yang berkaitan
dengan pencurian kambing rampasan perang sebelum dibagi-bagikan.
Imam Bukhari telah meriwayatkannya secara terpisah melalui Abu
Zur'ah dari Abu Hurairah, seperti yang akan dibahas pada akhir
pembahasan tentang jihad.

Dalam satu hadits disebutkan , :€j, e6 +ra6{.|l5ir 6j irr ,11

(Sesungguhnya Allah SW okan menghidupkan hewan-hewan untuk
menyiksa dengannya orang-orang yang menolak untuk mengeluarkan
zakat). Ini berarti, Allah memperlakukan orang yang tidak
mengeluarkan zakat kebalikan apa yang diinginkannya. karena orang
itu bermaksud menolak hak Allah SWT dalam harta tersebut. Maka,
keinginannya untuk memamfaatkan sesuatu yang bukan haknya
justeru dijadikan Allah SWT sebagai mudharat (bahaya) baginya.
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Adapun hikmah dibangkitkannya hewan-hewan tersebut,

padahal hak Allah SWT di dalam harta itu hanya sebagiannya. adalah

karena pada hakikatnya hak Allah SWT itu berkaitan dengan seluruh

harta, sehingga apabila harta itu belum dikeluarkan zakatnya. maka

dianggap tidak suci. Dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa pada

harta terdapat hak selain zakat, namun masalah ini dijawab oleh para

ulama dengan dua jawaban:

Pertama. sesungguhnya ancaman yang ada pada hadits di atas

dikeluarkan sebelum kewajiban zakat ditetapkan. Hal ini didukung

oleh hadits Ibnu Umar tentang harta yang disimpan. Akan tetapi

jawaban ini digoyahkan oleh kenyataan bahwa kewajiban zakat

ditetapkan sebelum Abu Hurairah masuk Islam, seperti yang telah

diterangkan.

Kedua. sesungguhnya yang dimaksud dengan hak Allah SWT di

sini adalah tambahan atas yang wajib, dan tidak ada hukuman bagi

yang meninggalkannya. Hanya saja hal itu disebutkan sebagai

pelengkap, dimana ketika disebutkan hak harta, maka dijelaskan pula

kesempurnaan bagi perbuatan itu, meski pada dasarnya terdapat

sesuatu yang pokok. dimana apabila seseorang telah melakukannya,

maka dia tidak dicela. Ada kemungkinan pula bahwa yang dimaksud

adalah apabila didapatkan seseorang yang sangat butuh untuk minum

air susu hewan tersebut, maka hadits di atas dipahami di bawah

konteks ini. Ibnu Baththal berkata, "Pada harta terdapat dua hak;

fardhu 'ain dan lainnya. Adapun memerah susu merupakan hak yang

termasuk kemuliaan akhlak."

Catatan

Imam An-Nasa'i memberi tambahan pada akhir hadits ini. i9(1
'^;il; &'Jq:yy,'tii; si ^:A-:'bo 'i A1;i o* !9, i, €yi'F
'o;bi 1Oo, perbendaharaan salah seorang di antara kqmu pada hari

kiamat akan menjadi ular besar yang botak, yang mana pemiliknya
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akun luri durinya, namun iu akan lelap mangeiur scrultct berkuta,
"Aku uduluh perbendahuraanmu". la :;enantiu.su mcngc.jar hingga

menelan jarinya). Tambahan ini sebagiannya telah disebutkan secara

terpisah oleh Imam Bukhari seperti yang telah kami sebutkan,

khususnya perkataan "ular hesar yang boluk". Seakan-akan beliau

merasa tidak perlu untuk menyebutkan keseluruhannya karena cukup

mengemukakan riwayat Abu Shalih dari hadits Abu Hurairah, yakni

hadits kedua pada bab ini.

'i Jf Qliserupakan untuknya), yakni dibentuk untuknya. Atau

kata "diserupakan" mencakup makna "menjadikan". yakni hartanya

dijadikan untuknya dalam bentuk ular. Sedangkan yang dimaksud

dengan harta adalah harta yang berkembang. seperti telah saya

sebutkan pada tafsir surah Al Baraa'ah. Tersebut dalam riwayat Zaid

bin Aslam, e;$ ?"igs r3r Vf $- * *"'i-\ ibi v; ;i *b ,t 6

e;P', *,r 
"\:+ 

e,s'Ft & f g W {6 )s 7 eua i'6Jb
(Tidaklah seorang yong memiliki emas atau perak lalu tidak
mengeluarkan haknya [zakatnyaJ, melainkan pada hari kiamat akan

dibuatknn untuknya piringon dari neraka kemudian dipanaskan di
neraka Jahanam, setelah itu digunakan untuk menyetrika bagian
badon, kening dan punggungnya). Namun kedua riwayat tersebut

tidak bertentangan, karena keduanya mungkin sama-sama dilakukan.

Riwayat Ibnu Dinar selaras dengan firman-Nya, "Akon dikalungkan."
(Qs. Aali Imraan (3): 180) Sedangkan riwayat Zaidbin Aslam sesuai

dengan firman Allah Ta'alo. "Pada hari dipanaskan emas dan perak
itu di nerqka Johanam" (Qs. At-Taubah (9): 35)

Al Baidhawi berkata, "Penyebutan bagian badan, dahi dan

punggung secara spesifik adalah karena dia telah mengumpulkan harta

dan tidak mempergunakan dengan semestinya, tapi hanya

dimanfaatkan untuk mendapatkan kedudukan. kenikmatan makan dan

minum, atau karena ia berpaling dari orang miskin; atau karena

bagian-bagian ini merupakan anggota badan paling mulia, sebab di
dalamnya terdapat anggota-anggota badan yang sangat penting."
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Maksud ular yang besar adalah ular laki-laki yang dapat berdiri

di atas ekornya untuk menerkam mangsanya. Adapun maksud "botak"

adalah ular yang kepalanya nampak licin mengkilap karena banyak

bisanya. Dalam kitab Abu Ubaid dikatakan, "Dinamakan ular botak

karena rambut kepalanya rontok akibat banyaknya racun (bisa) yang

ada padanya". Tapi pernyataan ini ditanggapi oleh Al Qazzaz bahwa

ular tidak memiliki rambut di kepalanya, maka barangkali yang

dimaksud adalah kulit kepalanya telah hilang. Dalam kitab Tohdzib Al
Azhari dikatakan. "Dinamakan ular botak karena ia memperbanyak

racun serta mengumpulkannya di kepalanya hingga bulu yang ada

dikulit kepalanya hilang". Al Qurthubi berkata, "Lllar yang botak

adalah ular yang kepalanya nampak memutih (mengkilap) karena

racun, sedangkan manusia botak adalah orang yang tidak ada rambut

di kepalanya."

!qr) 'd (memiliki duct bisa)- Lafazh "zabiibataon" merupakan

bentuk ganda dari kata "zobiibah", maksudnya adalah busa yang

terdapat di kedua tepi mulut. Dikatakan, "Ia berbicara hingga kedua

tepi mulutnya berbusa". Yakni. keluar busa dari kedua tepi mulutnya.

Ada juga yang mengatakan, maknanya adalah dua titik hitam di atas

mata. Ada juga yang mengatakan, maknanya adalah dua titik yang ada

di sisi mulutnya. Sebagian mengatakan, tempatnya berada di leher.

Ada pula yang mengatakan, maknanya adalah dua daging yang

menonjol di kepalanya yang sama seperti tanduk. Pendapat lainnya

mengatakan, maknanya adalah dua taring yang keluar dari mulutnya.

"t 

(dengan lihzamah-nya). Lafazh "lihzamah" telah

ditafsirkan pada hadits dengan makna tepi mulut. Sementara dalam

kitab Ash-Shihah dtkatakan bahwa yang dimaksud adalah dua tulang
yang menonjol pada tempat tumbuhnya janggut di bawah kedua

telinga. Sementara dalam kitab l/ Jami'disebutkan, yaitu daging

kedua pipi yang biasa bergerak ketika makan.

'l;3 Yi ,eUu uf ,j;^1-'; (kemudian ia berknro, "Aku adalah

hartamu, aku adaloh perbendaharaanmu."). Faidah ucapan ini adalah

FATHIIL BAARI - 29



untuk membuatnya bersedih serta mcnambah siksaan ketika suatu

penyesalan tidak bermanfaat lagi baginya. lni merupakan bentuk

e.iekan. Sementara dalam kitab Tarkul Hiyul (meninggalkan tipu
muslihat) 

-dinukil melalui jalur Hammam dari Abu Hurairah-
disebutkan. "Pemiliknyu lari menghindar darinya namun dia
mcngejurnya". Dalam hadits Tsauban yang diriwayatkan oleh Ibnu

Hibban disebutkan, "le mengikuli pemiliknya dan berkata, 'Aku

adalah perbendaharuanmu yang telah engkau linggulkan'. Mako ia
:senanliasa mengejarnya hingga menelan iarinya kemudian

menggigilnya, lalu (menelon) seluruh hadannya". Lalu dalam riwayat

Imam Muslim dari hadits Jabir disebutkan. V't i i.ii L.* +b &-
ba,'&-G (;ri-'W ii.,l 6ii 

'Jr\i'a:,Ui lfi 6r, $$ ,'aL 1to okan

mengikuti pemiliknya ke mano pergi, sementoro pemiliknya berusaha
lari darinya. Apctbila ia melihat bahwa tidak mungkin menghindor,
maka ia pun memasukkan jarinya ke mulutnya lalu menggigitnya

seperti kuda jantan menggigit). Kemudian dalam riwayat Ath-
Thabrani dari hadits Ibnu Mas'ud disebutkan , "memotok kepalanya".

Secara lahiriah hadits ini menyatakan bahwa Allah SWT
menjadikan harta itu seperti sifat yang disebutkan. Sedangkan dalam

hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan
"diserupakan baginya", sama seperti lafazh hadits pada bab di atas. Al
Qurthubi berkata, "Maknanya dibentuk, dijadikan, atau di tegakkan."

Q'fu Glt ";-; rf iu t $emuaian beliau membaca, "dan

janganlah orang-orang yang bakhil mengira."). Dalam hadits Ibnu
Mas'ud yang diriwayatkan oleh Asy-Syaf i dan Al Humaidi
disebutkan, "Kemudian Rasulullah SAW membaca". Lalu disebutkan
ayat tersebut. Serupa dengannya adalah riwayat At-Tirmidzi. "Beliau

membaca pembenarannya, yqt & y, fY 6 O"j:fu (harta benda

yong mereka bakhilkan itu akan diknlungkan di leher mereka pada
hari kiamat)." Pada kedua hadits ini terdapat dukungan bagi mereka
yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "mengalungkan"
pada ayat di atas adalah sebagaimana hakikatnya, berbeda dengan
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mereka yang mengatakan bahwa yang dikalungkan kepada mereka

adalah dosa.

Sikap Nabi SAW dalam membaca ayat tersebut merupakan

keterangan bahwa ayat yang dimaksud berkenaan dengan mereka

yang tidak mengeluarkan zakat, dan ini merupakan pendapat

mayoritas ulama tafsir. Sebagian mengatakan bahwa ayat itu turun

berkenaan dengan orang-orang Yahudi yang menyembunyikan sifat
Nabi SAW. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa ayat itu
berbicara tentang orang yang memiliki kaum kerabat namun tidak
memperbaiki hubungan dengan mereka. Pendapat ini dikemukakan

oleh Masruq.

4.Harta yang Dikeluarkan Zakatnya Tidak Dianggap Sebagai

Perbendaharaan

a9J-o -Ir"'|;lt J'A,*')&ir
Berdasarkan sabda Nabi SAW *Tidak ada sedekah (zakat) pada

yang kurong dari lima uqiyah."

,tQL \t 'n'r';" ;1, l" t o'; ilu 'r;i / l.c ,f
ll ebitl.+'-rjr os#-cr-jrll "tr Ji ,r ,-r',,;i ,tor;i'1t-
,. t c li ,...'- o,;, rr, L^js u" :taJL \t n.,'# Ct iu <nr ,F d Wfi
tA; U;i 6; .i,s1t'J'i'oi'k t* ;tk dt,,{ A; Ws)

, . Ol

i';1 f^t ?rt

1404. Dari Khalid bin Aslam, dia berkata: Kami keluar bersama
Abdullah bin Umar RA, maka seorang Arab badui berkata,
"Beritahukan kepadaku tentang firman Allah SWT, 'Dan orang-orang
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yan!< menyimpan perhendaruan emus dun peruk lalu tiduk

mamhelaniukunnyu di julun Alluh'." (Qs. At-I'aubah (9): 34) Ibnu

Umar RA berkata, "Barangsiapa menyimpannya tanpa mengeluarkan

zakatnya, maka kecelakaan baginya. Sesungguhnya hal ini sebelum

diturunkan kewajiban zakat. Setelah diturunkan. maka Allah
menjadikannya sebagai pembersih bagi harta."

--a

+&, tJt

'- c t .. a.
dJ) ta=l

,c. \. .
4, aIl irJ

,; a,

iljl U-^,

+st's tii'.;iLv rfuu
:t:a'JG

, zc,/
4:-, I
to

-t
dt^:e

ttE - . i i
r* d.jt ...-r.Jl -rl(UIJ.

,a.^

; ,&j qli iut

I o'-
.-..'J

c j, ,. t c .c . c 2'p o_,;t*.9 J ,*- f
'rr-'tt

* ;t Ju :Jf.

O O. O ,'; J.r i '9
l). 'J l)

.t.

t" :iJ l^u;

loi c.'. 1.,o., ci. c. cz',c1,,c., er.

?:t f J-2: t*f ,:4) caLa:-2: rar>- J.r) \r ..;4i cu,le

.li*
1405. Dari Abu Yahya bin Umarah bin Abi Al Hasan,

bahwasanya ia mendengar Abu Sa'id Al Khudri RA berkata, Nabi
SAW bersabda, *Tidak qda sedekah pada yang kurong dari lima
uqiyah, tidak ada sedekoh pada yctng kurang dari lima unta, dan tidak

ada sedekah pada yang kurang dari lima wesok."

to- \,.. . ,: i ..i{r aJJl ,_f I i .dtr ut
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, .; i- t o . i.\rblJ,---r^*J

1406. Dari Zaid bin Wahab, dia berkata: Aku lewat di Rabadzah

dan ternyata aku bertemu dengan Abu Dzar. Aku berkata kepadanya,

"Apakah yang menyebabkanmu hingga berada di tempat ini?'' Beliau

berkata, "Dahulu aku berada di Syam, lalu aku berselisih dengan

Muawiyah tentang firman Allah SWT, 'Dun orang-orong )'ung
menyimpan perbenduhuruun emas dan perak lalu litfuk

ntembelanjakannya di iulun Alluh'." Muawiyah berkata, "Ayat ini

turun berkenaan dengan Ahli Kitab." Aku berkata, "Ayat ini turun

berkenaan dengan kita dan mereka." Maka terjadilah sesuatu antara

aku dengannya mengenai hal itu. Lalu dia menulis surat kepada

Utsman RA untuk mengadukan diriku. Utsman menulis surat

kepadaku agar datang ke Madinah, dan aku pun mendatanginya.

Oring-orang banyak menvongsongku, hingga seakan-akan mereka

belum pemah melihatku sebelum itu. Lalu aku menceritakan hal itu
kepada Utsman, maka dia berkata kepadaku, "Apabila engkau

berkenan untuk menyingkir, maka akan senantiasa dekat." Itulah

perkara yang menyebabkanku berada di tempat ini. Seandainya

mereka mengangkat Habasyi (seorang dari Habasyah) untuk

memimpinku niscaya aku akan mendengar dan menaatinya."

jt'd; ,'JG ,io ;; -,&lr oi ;.at / :fr, €.i j
" .:- i. 'o.?, -'. - .i . t . u., , ' . ' 'W ?s -f ,'ofi)t't ,?q() s.At'.*= ,F, ,t)^o ,*-'S -, Y
4i * )v € 4; ;X. r>; .-j6ll\'-7',iG i 'r*
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* ,;y*, r #t ,i6 .d ,sir re;
1407. DariAbu Al AIIa' bin asy-Syikhkhir bahwa O, OnnurO,n

Qais menceritakan kepada mereka, dia berkata: Aku duduk bersama
sekelompok orang-orang Quraisy. Lalu datang seorang laki-laki
dengan rambut. pakaian dan penampilan yang tidak terawat, hingga
orang itu berdiri di antara mereka lalu berkata. "Berilah kabar gembira
kepada orang-orang yang menyimpan harta dengan batu yang
dipanaskan di neraka Jahanam. kemudian diletakkan pada mata buah
dada hingga keluar dari bagian atas pundaknya, lalu diletakkan di
bagian atas pundaknya sehingga keluar dari mata buah dadanya dalam
keadaan bergoyang." Kemudian orang itu berbalik hingga duduk di
dekat sebuah tiang. Lalu aku mengikutinya dan duduk di dekatnya,
sementara aku tidak tahu siapa dia. Aku berkata. "Aku tidak melihat
kecuali orang-orang itu tidak senang atas apa yang engkau katakan".
Laki-laki itu berkata, "sesungguhnya mereka tidak berpikir sedikit
pun."

J j,;*;,'*')

7,o
-i.> '..r)

,^
4-Ie alll

, o, -

:Ju telF J ,'cJl-:Ju *gi
ulr, ;1it € e t, ,-3r A L'-hi,ju sLf 'ajt'.,; ti U

C.:
(A)

I

,'ly t tj
olo,oa-

;f a-6=:,u-t )-1

1408. Kekasihku berkata kepadaku, ia berkata, ..Aku bertanya,
'Siapakah kekasihmu?' Orang itu berkata. ,Nabi SAW. Wahai Abu
Dzar, apakah engkau melihat bukit Uhud?, Orang itu berkata, ,Aku
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melihat matahari nampak tidak tersisa waktu siang, sementara aku

mengira Rasulullah SAW akan mengutusku untuk sLlatu

keperluannya'. Aku berkata, 'Ya!' Nabi bersabda, 'Aku lidak suku

memiliki ema.s sebesar bukit Uhud melainknn semuanya akan aku

infakkan kecuali tiga dinar. Sesungguhnya orang-orong ilu tidak

berpikir. Tidak, demi Alluh. Aku lidak akan memohon kepada mereka

untuk urusan dunia dan tidak akan meminla falwa kepada mereka

mengenai urusan ogoma hingga uku bertemu Alloh SWT."

Keteransan Hadits:

Ibnu Baththal dan lainnya berkata, "Dalil yang hendak

ditetapkan oleh Imam Bukhari dari hadits ini terhadap judul bab

adalah bahwa perbendaharaan yang dinafikan dalam judul bab adalah

perbendaharaan yang pemiliknya diancam dengan neraka, bukan

perbendaharaan yang umum tanpa adanya batasan. Apabila hal ini
telah jelas. maka hadits yang berbunyi 'Tidak ada sedekah (zakat)

pada yang kurang dari lima uqiyah' secara implisit menyatakan

apabila lebih dari lima uqiyah, maka ada sedekah atau zakatnya.

Konsekuensinya, harta yang telah dikeluarkan sedekahnya (zakat),

maka tidak ada ancaman bagi pemiliknya. Sisa harta yang dikeluarkan

sedekahnya tidak lagi dinamakan sebagai perbendaharaan. "

Ibnu Rasyid berkata, "Letak kesesuaian hadits dengan judul bab

adalah bahwa harta yang kurang dari lima uqiyah 
-yakni 

harta yang

tidak wajib dikeluarkan zakatnya- tidak memiliki hak sedekah. Oleh

sebab itu, tidak dapat dikatakan sebagai perbendaharaan (yang

pemiliknya diancam dengan neraka). Allah SWT telah memuji orang

yang mengeluarkan zakat. Sementara orang yang dipuji oleh-Nya

karena menunaikan hak harta tentu tidak ada ancaman baginya."

Ringkasnya, sesuatu yang tidak wajib dikeluarkan sedekah atau

zakatnya maka tidak dinamakan perbendaharaan, karena hak sedekah

telah dimaafkan atas harta itu. Maka, demikian pula halnya harta yang

TATIIUL BAARI - 35



tef ah dikeluarkan zakatnya, tidak dinamakan sebagai perbendaharaan,

karena telah ditunaikan kewajiban yang berhubungan dengannya.

Sesungguhnya lafazh pada judul bab adalah latazh hadits yang

telah diriwayatkan, baik melalui jalur marlu ' maupun muuquf'dari
Ibnu Umar, seperti diriwayatkan oleh Malik dari Abdullah bin Dinar,

yang sanad-nya hanya sampai pada lbnu Umar (mauquf). Demikian

pula lmam Syaf i meriwayatkan dari lbnu Umar. Lalu Al Baihaqi dan

Ath-Thabrani meriwayatkan dari AMullah bin Numair. dari

Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari lbnu Umar dengan lafazh; v'J?

or, y'i; u,4 6:''i 6,Fi, #'iti'.,p'ri d3'csiuri bri u€i u_\i

,"\\i it ,* rrn6 irti tseiatet yang dikeluarkan zakatnya meskipun

berada di bawuh tujuh bumi tidoklah dinamakan sebagai
perbendahorqon; don semua yang tidak dikeluarkan zakatnya mako

is udolah perbendaharaon meski berada di permukaan tanah). Ath-
Thabrani menukilnya melalui jalur marfu '(langsung dari Nabi SAW),
kemudian beliau berkata, "Jalur ini tidak akurat, adapun sanad yang
masyhur adalah mauquj)" Hal ini mendukung pendapat terdahulu
bahwa yang dimaksud dengan perbendaharaan di sini adalah makna

syar'i.

Sehubungan dengan persoalan ini, diriwayatkan pula hadits

Jabir yang dikutip oleh Al Hakim dengan lafazh; ,5 qO i'iS iU-\i tly

e7'e qiSi (Apabilo engkau telah mengeluarkon zakor hortomu,

sungguh engkau teloh menghilanglan keburukonnya darimu). Abu
Zur'ah dan Al Baihaqi serta selain kedtranya cenderung menyatakan

bahwa hadits ini mouquf (tidak sampai kepada Nabi SAW), seperti

tercantum dalam riwayat Al Bazzar. Lalu diriwayatkan dari Abu
Hurairah 

-seperti 
dikutip oleh Imam At-Tirmidzi- dengan lafazh;

;!ft 6 |5i \i elt6 i,t: '6_ti 
'31 

(Apabita enskau tetah

mengeluarkan zakat hartomu, maks engkau telah menunaikan apa
yang menjctdi kewojibanmu). Imam Tirmidzi mengatakan bahwa
hadits ini hctson gharib, namun Al Hakim menyatakannya shahih,
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dimana hadits ini memenuhi kriteria hadits shahih menurut lbnu

Hibban. Diriwayatkan pula dari Ummu Salamah yang dikutip oleh Al

Iiakim serta dinyalakan shuhl& oleh Ibnu Al Qaththan. Hadits serupa

diriwayatkan juga oleh Abu Daud. Sementara lbnu Abdul Barr

berkata. "sanatl-nya diperbincangkan." Syaikh kamil menyebutkan

dalam kitab Syurh At-Tirmidzl, bahwa sunad-nya adalah jayficl (baik).

Dinukil pula dari Ibnu Abbas 
-seperti 

dikutip oleh Ibnu Abi

Syaibah- melalui lalur marlu 'dengan lafazh yang sama seperti pada

judul bab. Lalu hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud melalui jalur

marfu' dengan lafazh, 6.ri1 ,4 e 6:-";uit.lf i61' *;V at ot

(Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan zakal melainkan unluk

me nj adi kan ba i k si s a har t a-har t amu).

Ibnu Abdul Barr berkata, "Mayoritas ulama berpendapat bahwa

perbendaharaan yang tercela adalah yang tidak dikeluarkan zakatnya.

Hal ini didukung oleh hadits Abu Hurairah RA dari Nabi SAW,

'Apabilct engkau telah mengeluarkan zakat hartamu, maka engkau

lelah menunaikun apa yang menjadi kewclibanmu'." Kemudian Ibnu

Abdul Barr menyebutkan sebagian jalur periwayatan hadits yang telah

disebutkan, lalu berkata, "Tidak ada yang menyelisihi pandangan

jumhur tersebut kecuali sebagian kecil orang-orang zuhud, seperti

Abu Dzar." Penjelasan pandangan Abu Dzar akan diterangkan pula
pada bab ini.

i€lr'S'; b1 
'P ri; iri t.,;1 l.hanya saja hal ini sebelum rurun

kewajiban zakat). Lafazh ini memberi asumsi bahwa ancaman untuk

menyimpan harta 
-yakni 

menahan kelebihan dari kebutuhan tanpa

memberikannya kepada orang lain sebagai santunan- berlaku pada

masa awal Islam. Kemudian hal itu dihapus dengan adanya kewajiban

' Dia adalah Al Hallzh Al lraqi. Adapun hadits yang dimaksud dalam riwayat Abu Daud adalah:

Diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa ia biasa memakai gelang kaki yang terbuat dari emas,

nraka ia berkata. ''Wahai Rasulullah. apakah ini termasuk perbendaharaan?" Beliau SAW bersabda.

"segala yang sampai pada balas diharuskttn untuk dikeluarkan zakatnya lalu hal ilu dilakukan, maka

ia bukanlah perbendaharaan." Derajat sanad-nyajqyid (baik), seperti dikatakan oleh Al lraqi, lni
merupakan hujjah (landasan argumentasi) yang sangat kuat bagi mereka yang mengatakan bahwa
perbendaharaan yang diancam dengan neraka adalah harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. llallahu
a'lan.
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zakat dan karcna Allah SW'l' tslah mcnganugerahkan se'iumlah

penaklukan serta ditetapkannya ketentuan-ketentuan zakat. Atas dasar

ini. maka yang dimaksud dengan lurunnya kewajiban zakat adalah
penjelasan tentang nishuh (batas harta) dan ketentuan-ketentuannya,

bukan tentang kcwajiban zakat itu sendiri.

Perkataan lbnu Umar dalam salah satu riwayat "uku tiduk
perduli me.ski memiliki emus seperti gunung Uhud'. sepertinya

merupakan isyarat dari beliau tentang perkataan Abu Dzar pada hadits
di akhir bab. Untuk mengompromikan antara perkataan Ibnu Umar
dengan perkataan Abu Dzar. dapat dikatakan bahwa hadits Abu Dzar
berkenaan dengan harta orang lain yang berada di barvah kekuasaan

seseorang, dimana ia tidak boleh menahan harta itu dari pemiliknya.
Atau harta tersebut adalah milik sendiri. namun pemilik harta ini
adalah orang yang diharapkan pemberiannya. seperti pemimpin
tertinggi. dimana dia tidak pantas menyimpan sesuatu yang
dibutuhkan oleh rakyatnya. Sedangkan hadits Ibnu Umar berkenaan
dengan harta yang dimiliki oleh seseorang dan telah dikeluarkan
zakatnya. lalu pemiliknya ingin harta tersebut tetap berada dalam
kepemilikannya untuk dijadikan sarana memperkokoh hubungan
kekeluargaan. serta melindungi diri dari meminta-minta. Seakan-akan

Abu Dzar memahami hadits sebagaimana cakupannya yang bersifat
mutlak (tanpa batasan). Oleh sebab itu, beliau tidak membolehkan
untuk menyimpan harta.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Telah dinukil dari Abu Dzar sejumlah
otsar yang mengindikasikan pandangan beliau semua harta yang

terkumpul dan melebihi kebutuhan makan (pokok) untuk
menyambung hidup maka dinamakan sebagai perbendaharaan. dimana
pemiliknya pantas mendapatkan celaan. Ayat yang berisi ancrunan

menyimpan harta turun berkenaan dengan hal itu. Namun mayoritas
sahabat serta para ulama setelah generasi sahabat menyelisihi
pendapatnya. Mereka memahami ayat tentang ancaman menyimpan
harta hanya berkenaan dengan mereka yang tidak mau mengeluarkan
zakal. Dalil paling shahih yang mereka jadikan sebagai pegangan
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dalam hal ini adalah hadits'fhalhah dan selainnya tentang kisah orang

Arab badui. dia berkata.'Apukah adu kewujibun bagiku saluinnyu'l'

Beliau SAW bersabda.'Tidak, kecuuli jika engkuu ingin memberikan

secura suka rela'."

Nampaknya, ancaman bagi orang yang menyimpan harta

(perbendaharaan) berlaku di masa awal Islam, seperti yang telah

disebutkan dari hadits Ibnu Umar. Ibnu Baththal melandasi pandangan

ini dengan firman-Nya, "Mereka bertanyu kepadarnu upakuh yang

mereka nuJkahkan, katakanluh 'Al Afwu. "' (Qs. Al Baqarah (2): 219)

Yakni. yang lebih dari kebutuhan. Maka, yang demikian hukumnya

wajib di masa awal Islam, namun kemudian hukum ini dihapus.

Dalam kitab Al Musnad dari jalur Abu Ya'la bin Syaddad bin

Aus, dari bapaknya, dia berkata, "Abu Dzar mendengar hadits dari

Rasulullah SAW yang bersifat keras, lalu ia keluar menuju kaumnya.

Kemudian Rasulullah SAW memberi rukhshah (keringanan)

mengenai hal itu. namun Abu Dzar tidak mendengarnya, dan beliau

tetap berpegang pada urusan yang pertama." Imam Bukhari

menyebutkan tiga hadits pada bab ini, pertama adalah hadits Abu

Sa'id tentang penjelasan nishab (batas minimal harta yang harus

dikeluarkan zakatnya) zakat emas dan selainnya.

aS.)U. gi Rabodzah). Tempat yang terkenal antara Makkah dan

Madinah. Abu Dzar menetap dan wafat di sana pada masa

pemerintahan Utsman. Pada hadits ini telah disebutkan alasan

mengapa beliau tinggal di tempat itu. Hanya saja Zaid bin Wahab

bertanya kepada Abu Dzar mengenai alasan mengapa ia menetap di
Rabdzah, karena orang-orang yang benci kepada Utsman

menghembuskan isu bahwa beliau telah mendeportase Abu Dzar.

Maka Abu Dzar menjelaskan keberadaannya di tempat itu atas

pilihannya sendiri. Benar bahwa Utsman memerintahkannya untuk

menyingkir dari Madinah demi menghindari kerusakan yang terjadi

pada manusia sebagai dampak pemikiran Abu Dzar tersebut, lalu
beliau memilih tinggal di Rabadzah. Tempat ini telah biasa beliau

kunjungi pada masa Nabi SAW masih hidup, seperti diriwayatkan
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oleh para penulis kitab ^\uror mclalui .ialur lain dari Abu l)zar. Di
tempat ini pula teriadi kisah pada diri beliau mengcnai tayamum.

'felah sampai riwayat kepada kami dalam kitab l,-uwu'rcl Abu Al
l.lasan bin Jadzlam dengan sunad-nya yang sampai kepada Abdullah
bin Shamith. dia berkata. ''Aku masuk bersama Abu Dzar menemui
Utsman. maka ia melepaskan penutup kepalanya dan berkata. .Demi

Allah. aku tidak tergolong mereka!' Yakni Khawarij. Utsman berkata,
'Sesungguhnya kami menyuruh engkau untuk menghadap dengan
maksud agar engkau berkenan tinggal berdekatan dengan kami di
Madinah'. Abu Dzar berkata. 'Aku tidak butuh hal itu. izinkanlah aku
tinggal di Rabadzah'. Utsman berkata.'Baiklah'."

Abu Daud Ath-Thayalisi meriwayatkan melalui jalur ini tanpa
menyertakan bagian akhimya, lalu selelah kalimat "uku bukan
merekci' dia berkata, "Dan aku tidak akan berjumpa dengan mereka.
Tanda-tanda mereka adalah mencukur (rambut kepala). mereka keluar
dari agama sebagaimana anak panah melesat dari busurnya. Demi
Allah. kalau engkau memerintahkan aku untuk berdiri. niscaya aku
tidak akan duduk."

Sementara dalam kitab Ath-Thctbaqaat disebutkan melalui jalur
lain, "Sesungguhnya beberapa orang penduduk Kufah berkata kepada
Abu Dzar saat beliau berada di Rabadzah, 'sesungguhnya laki-laki ini
(Utsman) telah melakukan ini dan itu terhadapmu. Maka apakah
engkau berkenan mengibarkan bendera kepada kami (yakni kita
memeranginya)!' Abu Dzar berkata, 'Tidak, kalau Utsman
menyuruhku berjalan dari timur ke barat, niscaya aku akan mendengar
dan menaatinya'." \

tel! L3 (dahulu oku berqda cti Syam), yakni di Damaskus.

Sementara Muawiyah saat itu adalah gubernur Syam yang diangkat
oleh pemerintahan Utsman. Adapun sebab Abu Dzar tinggal di Syam
telah dijelaskan dalam riwayat yang dikutip oleh Abu Ya'la melalui
jalur. lain dari zaid bin wahab. Abu Dzar telah menceritakan
kepadaku. dia berkata. "Rasulullah SAW bersabda kepadaku. ,Apabila
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burang tlugungun teluh sumpui ke Al Binu (yakni Mudinuh), muku

berungkalluh ke Syum'. Ketika barang dagangan sampai ke Al Bina.

aku pun berangkat ke Syam dan menetap di sana." [,alu disebutkan

hadits seperti di atas.

Abu Ya'la meriwayatkan pula melalui sanud lemah (dha'ifl dari

Ibnu Abbas: Abu Dzar memohon izin kepada Utsman untuk masuk.

maka Utsman berkata, "sesungguhnya ia mengganggu kita." Ketika

Abu Dzar masuk, Utsman berkata kepadanya, "Apakah engkau yang

mengaku lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar?" Abu Dzar

berkata, "Tidak. akan tetapi aku mendengar Rasulullah SAW

bersabda. 'sesungguhnya yang paling aku cinlai serta lebih dekal

kepadaku di anlaru kolian adalah yang tetap pada perianjian yang

aku bual dengunnya. sementara aku lelop pada perjanjian

dengannya'." Ibnu Abbas berkata, "Utsman memerintahkannya untuk

pergi ke Syam, dan beliau (Abu Dzar) senantiasa menceritakan hadits

seraya berkata, 'Janganlah bermalam pada salah seorang di antara

kalian satu dinar atau pun satu dirham, kecuali apa yang ia nafkahkan

di jalan Allah atau yang ia siapkan untuk melunasi utang'. Maka

Muawiyah menulis surat kepada Utsman, 'Apabila ada keperluan di

Syam, maka kirimlah utusan kepada Abu Dzar'. Utsman menulis surat

kepada Abu Dzar agar datang menghadap, maka Abu Dzar datang ke

Madinah."

4* +il' 'o\f- ol' C gentang orons-orang yong

menyimpan emas dan perak). Akan disebutkan pada tafsir surah Al
Baraa'ah melalui jalur Jarir dari Hushain. "Beliau membaca 'dan

orang-orang yang menyimpan emas dan perak...' hingga akhir ayat."

y4' ,tif g d'1 gurrn berkenaan dengan ohli kirab). Dalam

riwayat Jarir. "Ayat ini tidaklah turun berkenaan dengan kita."

d\7- p 'ffC ,* i6' 
"t" 

';si (manusia sansat banvak

menyongsonglu seakan-okan merekn belum pernah melihatku).

Dalam riwayat Ath-Thabari disebutkan, "Manusia sangat banyak

mendatanginya, mereka bertanya kepadanya apa yang menyebabkan
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dia keluar meninggalkan Syam. I)ia berkaLa.'Maka [Jtsrnan

rncngkhawatirkan keadaan penduduk Madinah scbagairnana yang

dikhawatirkan oleh Muawiyah terhadap penduduk Syam'."

'*S C* tl @pahila enS4kau barkanun untuk manyingkir).

Dalam riwayat Ath-'l'habari discbutkan. "tJtsman berkata kepadanya,

'Menyingkirlah di tempat yang dekat (dari Madinah)!' Abu Dzar

berkata. 'Demi Allah. aku tidak akan meninggalkan apa yang aku

katakana." Demikian pula dalam riwayat lbnu Mardawaih melalui
jalur Warqa' dari Hushain disebutkan. "Demi Allah, uku tidak akan

meninggalkan upu yang telah aku katakuna."

(|; 6attasyi). Dalam riwayat Warqa' disebutkan. $ u+

(budak Habasyah). Lalu dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Ya'la
melalui Abu Harb bin Abi Al Aswad dari pamannya, dari Abu Dzar,

bahwasanya Nabi SAW bersabda kepadanya. "Apakah yang engkau

lakukan apubila dikeluarkan darinya?" Yakni. dari masjid Nabi SAW.
Abu Dzar berkata. "Aku pergi ke Syam." Nabi bersabda, "Apa yang

engkau lakukan apabila dikeluarkan dari Sy,um?" Abu Dzar berkata,

"Aku kembali kepadanya." Yakni. ke masjid. Nabi SAW bersabda,

"Apa yang engknu lnkukan apahila dikeluarkan darinya?" Abu Dzar

berkata" "Aku akan memenggal dengan pedangku." Nabi SAW
bersabda. "Maukeh engkou aku beritahu sesuatu yang lebih baik

darinya dan lebih bijak? Engkau dengar dan taat serto turut ke mana

mere kt me nempatkanmu."

lmam Ahmad meriwayatkan pula melalui Syahr bin Hausyab

dari Asma' binti Yazid, dari Abu Dzar, sama seperti di atas.

Pandangan yang benar adalah bahwa pengingkaran Abu Dzar

ditujukan kepada para penguasa yang mengambil harta untuk diri
mereka sendiri tanpa membelanjakannya di tempat yang seharusnya.

Namun pernyataan ini dikatakan oleh Imam An-Nawawi sebagai

perkara batil, karena para penguasa saat itu adalah Abu Bakar, Umar

dan Utsman. Mereka ini tidak berkhianat dalam memegang tampuk

pemerintahan.
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Saya (lbnu Hajar) katakan, bahwa hadits di atas bisa saja

dipahami dalam konteks pemyataan Imam An-Nawawi. dimana

maksudnya adalah para penguasa yang bertindak demikian, meski

belum ditemukan penguasa yang melakukannya pada saat itu.

Pelaiaran vane dapat diambil

1. Orang-orang kafir juga dituntut melakukan perkara-perkara

cabang dalam syariat. berdasarkan kesepakatan antara Abu Dzar

dan Muawiyah bahw"a ayat tersebut turun berkenaan dengan ahli

kitab.

2. Para penguasa harus bersikap lemah lembut terhadap para

ulama, karena Muawiyah tidak mengambil tindakan tegas

terhadap pengingkaran Abu Dzar kepadanya, bahkan beliau

hanya menulis surat kepada atasannya untuk menangani masalah

tersebut. Lalu Utsman tidak melakukan intimidasi terhadap Abu

Dzar meski terjadi perbedaan pendapat antara keduanya

mengenai penakrrilan ayat-

3. Peringatan keras untuk tidak menyulut perpecahan dan

melakukan pemberontakan terhadap penguasa.

4. Anjuran untuk senantiasa taat terhadap penguasa.

5. Anjuran bagi pemerintah (wali amr) untuk menaati orang yang

utzrma demi menghindari kerusakan.

6. Bolehnya terjadi perbedaan dalam ijtihad.

7. Bersikap tegas dalam melakukan qmar makruf nahi munkar,

meski mengakibatkan perpisahan dengan tanah tumpah darah.

8. Lebih mengedepankan urusan yang dapat mencegah kerusakan

daripada meraih kemaslahatan, karena keberadaan Abu Dzar di

Madinah memiliki mashalat yang sangat besar dalam

menyebarkan ilmunya kepada para penuntut ilmu. Meski

demikian, Utsman lebih mengedepankan menolak kerusakan

yang diprediksi akan timbul akibat madzhab ekstrim beliau
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dalam masalah ini. Namun tjtsman tidak memcrintahkan Abu

Dzar untuk meralat pandangannya, karena keduanya sama-sama

melakukan iitihad.

I Jl 
"5, 

@ku dutluk her.samu .sekelompok). Dalam riwayat

Imam Muslim dan Allsmaili melalui jalur lsmail bin Aliyah dari Al

Jariri disebutkan, *]'n * e ni tJii,O-t'' 
")i 

@fu tlutang ke

Mudinah, dan ketiku uku .sedung beruda di muielis yang terdiri dari

orang-orang, Qur u i :;y).

ft '* (rambut yung tiduk teruwat [kusutfl. Demikian yang

terdapat dalam mayoritas riwayat, yakni menggunakan lafazh

"khusyina" yang berasal dari kala"khusyunuh", yang bermakna kasar

tidak terawat (kusut). Akan tetapi, dalam riwayat Al Qabisi disebutkan

dengan lafazh "husun" yang bermakna indah dan rapi. Namun versi

pertama lebih tepat. Dalam riwayat lmam Muslim disebutkan, 'i*i

e ?ui +'1r ,pi r:+ir ,#i q., Qtakaiannya kasar, kulirnya

kasar, dan wojahnyo kusur. Beliau berdiri di hodapan mereka...).

Dalam riwayat Ya'qub bin Sufyan melalui jalur Humaid bin Hilal dari

Al Ahnaf disebutkan, "ai |ir*i:i ,y|S;sr;y,U'Ljtit {l,-t;ltU.y

\s $ *; ljui Ux.'^:b4'r.;i 'y$t ,llt gku mendatongi Madinoh

lalu memasuki masjidnya, tiba-tiba masuk seorung laki-laki berkulit

hitum dan tinggi, rambut kepalanya telah memutih, sedangkan

jenggotnya serupo solu samo loin. maka mereka berkala. "lni adalah

Abu Dzor."'1.
ta

)'J'i- (bergoyarg), yakni bergerak-gerak. Dalam riwayat Al

Ismaili disebutkan dengan lafazh 'foyatojaljal," yakni bergoncang

dahsyat. Kemudian lsmail dalam riwayatnya menambahXan, iiit {'i

!-:L ,li',* ,? 
"ai6 

;;i6,i6 llp, !ea] ,i, fsi |.r-\6 ,:p+.\:ti

(Orang-orang menundukkon kepola, lidak seorang pun di anlaro
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mereka yang menanggapi perkalaunnyu. la (yakni Al Ahna/ bin Quis)

berkulu, "Aku mengikutinyu hinggu beliau duduk di dekat liang.").

'* i er:ti 1 ui1 Qtun aku titlak tahu .siapu dia). lmam Muslim

menambahkan dalam riwayatnya dari Khalid Al Ashri dari Al Ahnaf,

.;ii 
'; 

,U d"tt:'ry i# 6 |& l\'c.it'r; ,i.i rJi:ri6 sru 'i |di
*': * io' ,r,1" 

'd U 'r;;; tt;lr'lt (eru berkata. siapakuh ini'/

Mereka menjawub, " lni adalah Abu Dzar. " Aku berdiri mendekatinya

dan berknta, "Apakah sesungguhnya yang qku dengar engkau

ucupkun?" Beliau berkata, "Aku tidak mengalakan kec:uuli '\esualu

yang aku dengar dari nabi mereka SAW.").

Pada tambahan keterangan ini terdapat bantahan bagi mereka

yang mengatakan bahwa hadits tersebut hanya berasal dari Abu Dzar,

sehingga tidak dapat dijadikan dalil bagi selain beliau. Dalam riwayat

Imam Ahmad dari jalur Yazid Al Bahili, dari Al Ahnaf, disebutkan,

,\t ji 'iri tUi c ,'ai, ,'^i)'j- q u,6t y F- t?rsi o$ ,ylurc,,S

)t J"y) rl+ eE iri u{r i#t ,f eWigl il'6 s:; ,r6t'-16 ,C
*t y il' ,-& (Aku berada di Madinsh, riba-tiba aku menemukan

seorang laki-laki yqng manusia menjauh darinya apabila melihatnya.

Aku bertanya, "siapakah Anda? " Beliau menjawab, "Abu Dzar". Aku

bertanya lagi, "Apakah yqng menyebabkan manusia menjauh

darimu? " Beliau menjawab, "Aku melarang mereka menyimpan

harta, dimana Rasulullah SAW telah melarang mereka

melakukannya.").

,* o"ttt;;- ) F+\ gesungguhnya mereka tidak berpikir

sedikitpun). Alasannya telah dijelaskan pada akhir hadits, dimana ia

berkata, "sesungguhnya mereka mengumpulkan dunia." Sedangkan

perkataan Abu Dzar "Aku tidak akan memohon kepada mereka urusan

dunio", dalam riwayat Ismail yang telah disinggung disebutkan, "Aku

berkata, 'Ada masalah apa antara engkau dengan saudara-saudaramu

dari Quraisy. Janganlah engkau merendahkan mereka, dan engkau

tidak akan mendapatkan bagian dari mereka'." Beliau berkata, "Demi
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Rabbmu, sungguh aku tidak akan memohon kcpada mereka urusan

dunia..." dan seterusnya.

lt:rii ',-e$i'ri S.i S-(u,uhui Ahu Dzct, upukuh cngkctu mclihut bukit

uhud'1. Ini adalah hadits terpisah yang akan dijelaskan pada

pembahasan tentang Ar-Riqacl (kelembutan hati). Demikian pula

dengan lafazh yang tercantum dalam riwayat ini. yakni "kecuali tiga
dinar", insyu Allah. Hanya saja Abu Dzar menyebutkan hal itu kepada

Al Ahnaf untuk memperkuat pandangannya tentang celaan menimbun

harta (perbendaharaan). Riwayat tersebut sangat jelas mendukung
pandangannya, namun tidak bersifat wajib. Berdasarkan hal ini, maka

Imam Bukhari menyebutkan judul bab berikut:

5. Menafkahkan Harta Pada Tempat Yang Seharusnya

f i' J-- Ct'+ ;lo &it ue_, )r/d /t * ?it f
Jt '^LU vu i*' ;a ,tr1 1ft C vl G I ,JA ;Lj

w.ja ;;- rb;ei' ;w ,p;'r,i;1, J,sr;
l4lJg. Dari qrO, *n Ibnu Mur'rO ne, Aiu U.rfalu,'af.,

mendengar Nabi SAW bersabda, *Tidok ada hasud kecuoli dalam dua
hal; seseorang yang diberi harto oleh Allah lalu dia pergunakan
(belonjakan) pada tempat y(tng seharusnya (dalam kebenaran), dan

seseorang yong diberi hikmah oleh Allah lalu ia memberi keputusun

dengonnya dan me ngaj arkonnyo."

Keteranean Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits yang mengandung anjuran
untuk membelanjakan harta pada tempat yang seharusnya. Ini
merupakan dalil terbaik bahwa hadits-hadits terdahulu tentang

ancarnan menyimpan harta, berlaku bagi mereka yang tidak
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nrengeluarkan 7,akal. Sedangkan hadits "uku lidak mcnyukui mcmiliki

emus sepcrti bukit Uhuc{' dipahami dalam konteks perbr"ratan yang

lebih utama. Sebab mengumpulkan harta, mcski tergolong mubah

(boleh), namun pelakunya tetap akan dimintai pertanggungiawaban.

Adapun hadits-hadits yang berisi anjuran mendapatkan harta dan

membelanjakannya pada tempat yang seharusnya, dipahami bahwa hal

ini berlaku bagi mereka yang percaya diri akan mengumpulkan harta

melalui jalur halal yang menjamin dirinya akan aman dari bahaya

perhitungan (hisab). Karena jika harta itu diinfakkan, maka

pemiliknya akan mendapat pahala dari manfaat yang dirasakan oleh

pihak lain. dan ini tidak didapatkan oleh mereka yang tidak memiliki

harta sedikitpun, sebagaimana disebutkan dalam hadits tentang orang-

orang kaya yang memboyong pahala yang sangat banyak.

Hadits di bab ini telah di.ielaskan secara mendetail pada bagian

awal pembahasan tentang ilmu. Ibnu Al Manayyar berkata, "Pada

hadits ini terdapat hujjah bolehnya menginfakkan seluruh harta dan

membelanjakannya saat kondisi sehat, serta membebaskan diri

darinya, selama tidak mengahalangi ahli waris untuk mendapatkan

bagiannya."

6. Riya' dalam Bersedekah

,l? J_@t\i:t,,"rl t'or;i;, fY lri Gl, trfi U> ,1,4.

1;-it3t ?'_f,l €y-l ii,'ry

:. > 'r,--. uo.. o 
,ztcz \,. ,i:4,A, ,)vS .c,-f ^:)L; :1i.ti-o1 t:,ei" et oe: -rV jt SU't

u

a.-at ,iytrr.3gr3 p <1;rt>

Berdasarkan firman-N ya, "l[/ahai orang-orong yong beriman,

janganlah kalian membatalkon (pahala) sedekah-sedekah kalian

dengan sebab menyebut-nyebul pemberian dan menyakiti
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pcncrimunyu -'hingga lirman-nya dun Alluh tiduk mcmheri
pelunjuk kepudu orunla-orung kulir." (Qs. Al Baqarah (2):264)

lbnu Abbas RA berkata, "t,alazh 'shuldun' artinya tidak ada

padanya sesuatu. Ikrimah berkata. "Laf'azh 'wubil' artinya hu.ian yang

deras. sedangkan lafazh' ut h- t hu l l' adalah hujan geri mis."

Keteransan Hadits:

Menurut lbnu Al Manayyar, kemungkinan maksud Imam

Bukhari adalah menjelaskan bahwa riya' itu dapat membatalkan
pahala sedekah. Dalam hal ini berlaku bagi nrereka yang bersedekah

karena menginginkan pujian dan sanjungan dari orang lain.

+e r lore1 :ot.'j J! r.s3'rii lu $u* 'iLJ r ',iT rl' Si Ut ,{'l
<.trt3r i4ir (Berdasarkan firman-Nya. "lAahcri orong-orong yung

beriman, jctnganluh kalian membolalkctn fpahalal sedekah-sedekah

kalian dengan sebab menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti hati
penerimonya -hingga firman-Nya- dan Allah tidak memberi
pe lunjuk kepada orang-orang ko/ir.").

Ibnu Al Manayyar berkata, "Hubungan ayat ini dengan masalah

riya' saat bersedekah dapat dilihat dari segi, bahwa Allah SWT telah
mensejajarkan antara menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti hati
penerima dengan infak yang dikeluarkan oleh orang kafir yang pamer.

dimana dia tidak akan mendapatkan sedikitpun dari pahala

sedekahnya. Sikap seorang muslim yang bersedekah dengan riya'
lebih buruk daripada menyakiti hati orang yang menerima
sedekahnya. sehingga lebih pantas untuk disamakan dengan infak
orang kafir yang pamer, dimana keduanya tidak mendapatkan pahala

sedekah yang dikeluarkannya."

Ibnu Rasyid berkata, "lmam Bukhari cukup menyebutkan ayat

di bawah judul bab ini (tanpa menyebutkan hadits Nabi SAW).
Maksudnya bahwa musyabbah (yang diserupakan) lebih samar
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tlaripatla mu,syuhbuh bihi (yang diserupai;,2 karena sesuatu yang

samar terkadang diserupakan dengan perkara yang jelas dengan tujuan

menghilangkan kesamarannya dan menempatkannya pada posisi yang

jelas. Karena intak yang disertai riya' oleh selain mukmin sangat jelas

membatalkan sedekahnya, maka batalnya sedekah akibat menyebut

pemberian dan menyakiti hati penerimanya diserupakan dengannya.

Artinya, kondisi orang-orang mukmin yang bersedekah seraya

menyebut pemberian dan menyakiti hati penerimanya sama dengan

kondisi orang-orang kafir yang bersedekah atas dorongan riya', yakni

pahala sedekah keduanya sama-sama dianggap batal (terhapus). Ini

ditinjau secara global. Secara terperinci, bahwa kondisi orang yang

menyebut-nyebut pemberian sama dengan kondisi orang yang

bersedekah karena riya', karena di saat seseorang menyebut-nyebut

pemberiannya nampak bahwa dia tidak ikhlas dalam bersedekah.

Demikian pula kondisi orang yang menyakiti hati penerima sedekah

sama dengan kondisi orang-orang munafik yang tidak beriman. karena

siapa yang mengetahui bahwa orang yang disakiti hatinya memiliki
Sang Maha Penolong, niscaya ia tidak akan menyakitinya. Dari sini
diketahui bahwa keadaan orang yang bersedekah atas dorongan riya'
lebih dahsyat dibandingkan keadaan orang yang menyebut-nyebut
pemberian serta menyakiti hati penerimanya."

Ringkasnya. karena musyobbah bihi (yang diserupai) lebih kuat

kedudukannya daripada musyabbah (yang diserupakan), sementara

batalnya pahala sedekah karena menyebut-nyebut pemberian dan

menyakiti hati penerimanya telah diserupakan dengan batalnya pahala

sedekah akibat riya'. maka kedudukan riya' jauh lebih dahsyat dalam

membatalkan pahala sedekah.

;'e f Ji :1r.i.c1 r#r i' qi f* i: ,S'6i flbnu Abbas

berkata, "Lafazh 'shaldan' artinya tidak ada padanya sesuatu.").

Perkataan Ibnu Abbas ini telah dinukil beserta sanad-nya oleh Ibnu

Jarir melalui jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas seperti di atas,

- Contoh: Ahmad seperti singa. Ahmad adalah musyabbah (yang diserupakan). sedangkan Singa
adalah musyabbah bihi (yang diserupai) -penerj.
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dimarra beliau berkata saat menafsirkan lirman-Nya "faturukuhu
.shuldun (meninggalkannya dalam keadaan 'shaldan')". yakni tidak
ada padanya sesuatu. Ath-T'habrani meriwayatkan melalui jalur Sa'id
dari Qatadah sehubungan dengan ayat tadi, dia berkata, "lni adalah
perumpamaan amalan orang-orang kafir pada hari Kiamat. dimana
mereka tidak mendapatkan sedikitpun apa yang telah mereka
usahakan, seperti hujan lebat yang mengguyur batu besar sehingga apa

yang ada di atasnya nampak bersih." Hal serupa juga dinukil darijalur
Asbath. dari As-Sudi.

- lc
g;3r ljialri) +f "P <,t jl ,ziJg.,.1rii lOan lkrimah berkata,

"Lafazh 'waabil' artinya hujan yang deras. sedangkan 'An-nutlaa'

artinya hujan gerimis."). Riwayat ini disebutkan beserta .sanad-nya

oleh Abd bin Humaid dari Rauh bin Ubadah. dari Lltsman bin Ghiyats,
"Aku mendengar Ikrimah menafsirkan lafazh 'y,uubil' dengan hujan
yang deras, sedangkan 'Ath-Thall'adalah hujan gerimis."

7. Allah Tidak Menerima Sedekahr dari Ghuluy' dan Tidak
Menerima Kecuali dari Usaha yang Baik

Berdasarkan firman-Nya, "Perkatoon yang baik dan pemherian
maaJ' lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan kata-kata
menyakitkan, dan Allah Maha Kaya logi Maha Penyantun " (Qs. Al
Baqarah (2):263)

Dalam salah satu naskah tcrtulis. "'t'idaklah diterima sedekah...."

Ghulul adalah sesualu yang dianrbil dari harta rampasan perang secara sembunyi-scmbunyi sebelum
dibagikan
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).rr , l.i ,;l

8. Sedekah dari [.lsaha yang Baik

\ .. .i, t t, o t, ,o'-,alrll f.rulall #.*r) :d F

Oi';4F:;"f*u'P
Berdasarkan firman-nya. "Allah memu.snuhkun 

'riba 
dun

menyuburkan .setJckuh dan Allah lidak menyukui ,seliup orang yang

telap dalam kekclirun dan :;elalu berbual dosa 
-hingga 

firman-

Nya- tiduk udu kekhau,atirun terhadap mereka dan lidak (pula)

mereka bersedih hati." (Qs. Al Baqarah (2):276-277)

e it J-'r i6 'i6 .; irr 's*'ri';"'; ,rri'*
^.,',:-,:,. 4 ,--o -,ca tc, z-32 zc.
.lJl -i+ )_.- g=b \*.5 v,, cj^, .JJr J-lr..aj '-r

'€Li ;:;. * Tu,'#: ; *: ut!;-?,t

,y''e
c , c / . t I to 

- 
t ' '

,U- ,1. ;; f ,ti,, l,*t ,f ,Vrj Juj ,6, Jt i itAL A6
or,or'r.-'.-'-i--'"r.'i. 

1. rr. ,r:.i'. -:,o,.t io.
i; A';') *': ^*.1t .rl.e dt ;'ai i,tr .*-, {;'} G\ f
sf.t oi--P e-..t f P.* c_) ; j*s rLr .., 4)s e-r G_..t J

-i, - .i- \. i- | ir, , )o- ^-,.*:1" ^' ,P d, je as d)l

1410. Dari Abu Hurairah RA. dia berkata. Rasulullah SAW
bersabda, "Barangsiapa bersedekah serupo dengan satu biji kurmo

dari usaha yang baik -dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-
maka sesungguhnya Allah menerima dengan tangan kanan-Nya,

kemudian menumbuhkan untuk pemiliknya seperti seseorqng di antara
kolian mengembangkan (merawat) peliharaannya (anak kuda),

hingga menjodi seperti gunung."

el,i )uk y '*;'t

a, c,.
i.-l- q 4-I9 AIJI

\J

:tl::3r'lt
'.2, .. tali
rl-;)r.r .r> o-f
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Hadits ini diriwayatkan pula oleh Sulaiman dari Ibnu Dinar.

Warqa' meriwayatkan dari lbnu Dinar, dari Sa'id bin Yasar, dari Abu

Hurairah RA, dari Nabi SAW. Diriwayatkan juga oleh Muslim bin

Abi Maryam dan Zaid bin Aslam serta Suhail dari Abu Shalih. dari

Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW.

Keteranean Hadits:

(Bab tidok diterima sedekuh dori ghulul). Demikian yang

terdapat pada kebanyakan perawi. Sementara dalam riwayat Al
Mustamli disebutkan , 

*Allah tidok menerimu. - -" . Ini adalah penggalan

hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafazh, *Tidak

diterima sedekah dari ghulul'. Adapun kandungannya yang lain telah

dijelaskan pada pembahasan tentang thaharah (bersuci). Al Hasan bin

SuSan meriwayatkan dalam Musnctd-nya dari Abu Kamil (salah

seorang guru Imam Muslim dalam riwayat ini) dengan lafazh, JJ;-t
J:;;'Ui* li ,):fuU iP ?nr ptttot ridctk menerima shalat kecuali

dengan bersuci, ao, tfdok menerima sedekah yang berasal dari
ghulul). Lalu dalam riwayat Abu Daud dari hadits Abu Al Mulaih dari

bapaknya, dari Nabi SAw disebutkan. ;\b'ti Jy u'a* i,r ;ii f

)"t* *(Altah tidak menerima secleksh yang brrosol dari ghulul dan

tidak menerima shalat tanpa bersuci). Sanad-nyatergolong shahih.

(Dan tidak menerima kecuali dari usaha yang baik). Kalimat

seperti ini hanya terdapat dalam riwayat Al Mustamli yang merupakan

penggalan hadits Abu Hurairah yang akan disebutkan.

t '- \. '.', ,t.o. -7,, c uo. :..... i.^ t.,(;,t; .,:; rirtl c;ri t4i$-'at:rb ;" "P ;t,uu;': U;i; ,;'i> ,oJ-,rJ

(Berdasarkan firman-Nya, " Purkotorn' yong ba'ik dan pemberian *'rrt
lebih baik daripada sedekah yqng diiringi dengan kata-kata

menyakitkan -hinggo firman-Nya- Maha Penyantun."). Ibnu Al
Manalyar berkata, "Imam Bukhari menyinggung masalah yang

tersembunyi daripada yang jelas, sebagaimana yang biasa dilakukan.

Yang demikian itu dikarenakan didalam ayat disebutkan bahwa
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sedekah yang disertai dengan sesuatu yang menyakitkan maka
(pahalanya) menjadi batal. Sementara ghulul di sini tcrmasuk sesuatu

yang menyakitkan, sehingga apabila ghulul ini menyertai sedekah,

maka lebih pantas jika sedekah itu menjadi batal. Atau mungkin

dikatakan bahwa kemaksiatan yang menyertai perbuatan baik akan

membatalkan ketaatan. Lalu bagaimana bila yang disedekahkan itu
adalah harta maksiat, sebab orang yang mengambil harta rampasan

perang sebelum dibagi -saat menyedekahkannya kepada orang

miskin- berarti membelanjakan harta milik orang lain. Lalu
bagaimana mungkin suatu kemaksiatan dapat menjadi ketaatan,

padahal kemaksiatan itu sendiri bisa membatalkan ketaatan?"

Tapi pandangan ini ditanggapi oleh Ibnu Rasyid.

"Sesungguhnya pendapat tersebut berdasarkan bahwa yang dimaksud
dengan sesuatu yang menyakitkan adalah mencakup orang yang

bersedekah kepada penerimanya dan mencakup pula orang yang

bersedekah kepada selain penerimanya, lalu dikatakan bahwa bentuk
kedua ini lebih dapat membatalkan sedekah daripada bentuk pertama."

Mungkin pernyataan ini tidak dapat diterima dalam konteks
ayal, sebab secara zhahir yang dimaksud dengan sesuatu yang

menyakitkan (kata-kata yang menyakitkan) di sini berasal dari
pemberi kepada penerima sedekah, karena lafazh, 'adzaa' (sesuatu

yang menyakitkan) disebutkan setelah lafazh, 'mann' (menyebut-

nyebut pemberian), lalu keduanya digabungkan dengan kata sambung

'waw'(dan).

Nampaknya Imam Bukhari bermaksud menyatakan; apabila

penerima sedekah mengetahui bahwa sedekah yang ia terima berasal

dari ghulul atau hasil rampokan dan yang sepertinya. niscaya ia akan

merasa tersakiti dengan hal itu serta tidak ridha menerimanya,

sebagaimana halnya Abu Bakar memuntahkan susu ketika mengetahui

susu itu berasal dari sesuatu yang tidak baik. Cukup beralasan pula

untuk dikatakan bahwa pemberi sedekah telah menyakiti
penerimanya, karena telah menjerumuskannya untuk menerima
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pemberian yang apabila ia mengetahui asalnya, maka ia tidak akan

menerimanya.

U:pi} Ouforuon yang buikl- Kalimat ini ditafsirkan dengan

menolak secara baik-baik. Sedangkan perkataan "pemberian maaf".

yakni pemberian maaf dari orang yang meminta apabila ia mendapati

permintaannya telah memberatkan orirng yang dimintai. Ada pula

yang mengatakan batrwa yang dimaksud adalah pengampunan dari

Allah SWT karena menolak oftmg yang meminta dengan penolakan

yang halus. Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud adalah

pemberian maaf dari oftmg yang meminta kepada orang yang diminta,

karena permintaannya telah ditolak secara baik-baik. Tapi, pendapat

kedua lebih kuat.

Secara lahiriah, ayat tersebut menyatakan bahwa pahala sedekah

menjadi hilang dikarenakan menyebut-nyebut pemberian serta

menyertainya dengan kata-kata yang menyakitkan si penerima,

meskipun sebelumnya sedekah tersebut telah diterima di sisi-Nya.

Mungkin juga dikatakan, barangkali diterimanya sedekah tergantung

pada tidak adanya menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti hati si

penerima. Apabila kedua hal ini ada maka syarat diterimanya sedekah

tidak terpenuhi, sehingga pada gilirannya sedekah tidak diterima.

Kondisi seperti ini diungkapkan dengan batalnya pahala sedekah.

Catatan

Pertamo, lafazh "Tidok diterima sedekoh yang berasol dari
ghulul" menunjukkan bahwa orang yang mengambil harta rampasan

perang sebelum dibagikan tidak akan dapat melepaskan tanggung
jawabnya kecuali jika dia mengembalikan harta itu kepada para

pemiliknya, atau bersedekah atas nama mereka apabila pemiliknya

tidak diketahui secara pasti. Sebab, harta tersebut adalah hak para

prajurit yang ikut berperang, meski mereka tidak diketahui
perindividu. Tidak ada hak bagi orang yang mencurinya untuk
menyedekahkan harta itu kepada selain mereka.
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Keduo, Dalam riwayat Al Mustamli, Al Kasymihani dan lbnu

Syibawaih disebutkan "bab sedekah dari usaha yang baik berdasarkan

lirman Allah Don Dia mengembangkan sedekah -hingga firman-Nya-

dan tidaklcth mereka bersedih hati." Berdasarkan versi ini. maka tidak

ada hadits yang disebutkan di dalam bab sebelumnya, seperti bab

sebelumnya yang hanya mencantumkan ayat. Hanya saja, ia memiliki
sedikit kelebihan dengan adanya lafazh hadits yang disinyalir pada

judul bab.

Kesesuaian hadits dengan judul bab ini (bab kedelapan) cukup
jelas, sedangkan kesesuaiannya dengan judul bab sebelumnya (bab

ketujuh) ditinjau dari sisi maJhum mukhaldah (makna implisit).
Secara tekstual hadits tersebut menyatakan bahwa Allah SWT tidak
akan menerima sedekah kecuali dari usaha yang baik, maka secara

implisit hadits tersebut menyatakan bahwa Allah SWT hanya akan

menerima sedekah dari usaha yang baik. Sedangkan mengambil harta

rampasan perang sebelum dibagikan termasuk salah satu usaha yang

tidak baik, maka sedekah yang berasal darinya tidak diterima.

Kemudian apabila lafazh "bab" di sini (bab kedelapan) dibaca
tanpa tanwin, maka kalimat sesudahnya berkedudukan sebagai kalimat
penjelas (khobar), sehingga makna selengkapnya adalah; ini adalah

bab tentang keutamaan sedekah dari usaha yang baik. Adapun bila
lafazh "bab" tidak dibaca tanwin (babun\, maka kalimat sesudahnya

berkedudukan sebagai kalimat pokok (mubtada'). Sedangkan kalimat
penjelas (khabar) tidak disebutkan. dimana kalimat seharusnya

adalah; sedekah berasal dari usaha yang baik akan diterima. atau Allah
akan memperbanyak pahalanya.

Adapun yang dimaksud dengan "usaha" di sini adalah hasil yang

diusahakan. dan ini mencakup harta yang didapat melalui proses usaha

maupun yang tidak melalui proses. seperti harta warisan. Seakan-akan

disebutkannya "usaha" dikarenakan ia merupakan cara yang paling

umum untuk memperoleh harta. Sedangkan yang dimaksud dengan

"yang baik" adalah yang halal. Al Qurthubi berkata, "Makna dasar

lafazh'thayyib'(yang baik) adalah sesuatu yang disenangi oleh tabiat

FATHI'L BAARI - 55



manusia, namun syariat mcnggunakan kalimat tcrscbut untuk sesuatu

yang halal."

f)crkataan Imam Bukhari "l]erdasarkan l'irnran-Nya; dun Diu

mc ng,c mbungkun :;c tle ku h" setelah perkataann y a " Sc da kuh clur i tt:;u h u

yung buik" telah dikritik oleh Ibnu At-'l'in dan selainnya, bahwa

banyaknya pahala ticlak menjadi sebab sedekah tersebut berasal dari

usaha yang baik. Bahkap justeru sebaliknya. yakni sedekah yang

berasal dari usaha yang baik menjadi sebab banyaknya pahala. Ibnu

At-Tin melanjutkan, "seharusnya yang dilakukan oleh Imam Bukhari

adalah berdalil dengan firman-Nya. '# 6 c'r* V f{i

(ltlulkahkantuh di antura yong baik-buik duri upu yang kalian

usahukan)."

Ibnu Baththal berkata, "Oleh karena ayat yang dikutip Imam

Bukhari mengandung keterangan bahwa riba akan dibinasakan oleh

Allah SWT karena merupakan sesuatu yang haram. maka hal ini

mengindikasikan bahwa sedekah yang diterima Allah SWT tidak

berasal dari jenis yang dibinasakan." Lalu Al Karmani berkata.

''Lafazh'sedekah' meski bersif-at umum mencakup usaha yang baik

maupun lainnya. namun di tempat ini terbatas pada sedekah dari usaha

)'ang baik berdasarkan konteks ayat. seperti frrman-Nya, 'Dan

janganlah kolian memilih yang buruk-buruk lalu kalian nffiahkan

daripadanya'." (Qs. Al Baqarah (2):267)

f tt $erupa dengan sotu biii kurma), yakni senilai

dengannya. Karena apabila huruf 'ain pada lafazh "adl" diberi baris

fathah, maka maknanya adalah serupa. Sedangkan bila diberi baris

kasrah, maka maknanya membawa atau memikul. lni menurut

mayoritas ulama. Sementara menurut Al Farra'. apabila diberi baris

futhuh, berarti yang serupa dari jenis lain. Sedangkan apabila diberi

baris kasrah bermakna yang serupa dalam satu jenis. Menurut yang

lain, apabila diberi bais ./athah artinya yang serupa dalam hal nilai'

sedangkan apabila diberi baris kasrai berarti yang serupa dalam

bentuk. Akan tetapi para ulama Bashrah mengingkari pembedaan ini.
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Al Kisa'i berkata, "Keduanya memiliki makna yang sama,

sebagaimana lralnya lalazh 'mitsl' (serupa atau sama), artinya tidak

berbeda-beda." Kebanyakan perawi menukil lafazh ini pada riwayat di

atas dengan memberi bafis.fitthuh pada huruf 'ain (J'tb1.

q$t )l ir' J=ri 11 (Dun AUah riduk menerima kecuuli yctng

baik). Dalam riwayat Sulaiman bin Bilal disebutkan, ll i' jl !;U-l'2

;r$A @un titlak ukan nuik keputla Alluh kecuali yang baik). Kalimat

ini disisipkan antara kalimat syarat dengan kalimat pelengkapnya

$awabu syarth), yang berfungsi mengukuhkan kalimat sebelumnya.

Lalu Suhail memberi tambahan pada riwayatnya, W 4M &alu

dia membelanjakan pada tempat yang seharusnya).

Imam Al Qurthubi berkata, "Sesungguhnnya Allah SWT tidak
menerima sedekah dari harta yang haram karena bukan milik orang

yang bersedekah, dan seseorang telah dilarang untuk membelanjakan
harta yang haram, sementara orang yang bersedekah telah
membelanjakannya. Apabila sedekah ini diterima, maka akan

berkonsekuensi adanya sesuatu yang diperintahkan dan dilarang, dan

ini adalah perkara yang mustahil."
. l/-..4ilj r$-i;- (direrimanya dengan tqngan kanan-Nya). Dalam

.i*uyui iuhail disebutkan, &. t^iti ff (Melainkan Dia akon

mengambilnya dengan tongan kanan-Nya). Sementara dalam riwayat

Muslim bin Abi Maryam disebutkan, qry (Lalu Dia

menggenggamnya). Dalam hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Al
Bazzar disebutkan, :i.',rt) I 6Ei{, (Maka sang Rahman menyambut

dengan tangan-Nya).

l:j, Qteliharaannya), yakni anak kuda, keledai atau yang

lainnya. Dinamakan demikian karena ia mengalami proses

penyapihan. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud adalah

semua hewan yang disapih yang memiliki tapak kaki.
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Abu Zaid bcrkata, "Apabila huruf lu' pada lal-azh 'fhluu,u,u'

diberi baris /athuh, maka huruf wcru, harus diberi tanda tusydid.
Adapun bila huruf la' diberi baris kasruh, maka huruf /om diberi baris
:;ukun (yakni dibaca ./ilwuh), sama seperti lal-azh ' jirwa'. llal ini
dijadikan permisalan karena mengalami pertambahan. sebab sedekah

adalah sesuatu yang dilahirkan oleh amalan, dan sesuatu yang

dilahirkan sangat butuh kepada pemeliharaan dan perawatan pada

masa penyapihan. Apabila dipelihara dengan baik, niscaya akan
tumbuh dan mencapai tingkat kesempurnaan. Demikian pula halnya
amalan anak cucu Adam (khususnya sedekah). dimana apabila
seorang hamba bersedekah dari usaha yang baik. niscaya Allah SWT
senantiasa memandanginya serta memberikannya sifat kesempurnaan,
hingga pahala yang telah dilipargandakan itu jika dibandingkan
dengan amalan yang dilakukan seperti perbandingan antara gunung
dengan sebiji kurma."

Dalam riwayat Al Qasim dari Abu Hurairah. yang dikutip Imam
At-Tirmidzi, dengan lafazh t.#\i ifi grnnoroonnya atau anak kuda

atau keledai). Sementara dalam riwayat Abdunazzaq melalui jalur
lain dari Al Qasim disebutkan dengan lafazh; V i; i'rgi lanak
kudanya atau anuk untanya). Dalam riwayat Al Qasim yang dikutip
oleh Al Bazzaar disebutkan , '^ir.'ti '*t \i t-# @nak kuclctnya, arau

bayinyo, atau anak untanya\. Sedangkan dalam riwayat Ibnu
Khuzaimah melalui jalur lain dari Abu Hurairah disebutkan dengan
lafazh, '^i5 i'6'tt tTilpetiltaraonnyo, atau beliau mengatakon anak

unlanya). Hal ini memberi isyarat bahwa kata "alau" menunjukkan
keraguan.

Al Maziri berkata, "Hadits ini dan hadits-hadits lain yang serupa
dengannya, menggunakan ungkapan yang telah menjadi kebiasaan
dalam percakapan sehari-hari supaya mereka mudah memahaminya.
Maka diterimanya sedekah diungkapkan dengan , tangan konan, ,
sedangkan pelipatgandaan pahala diungkapkan dengan
'mengembangkan."' Sementara Al Iyadh berkata, ,.Oleh karena
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sesuatu yang diridhai diterima dan diambil dengan tangan kanan.

maka hal itu digunakan pada keadaan seperti ini, serta dijadikan
kiasan untuk mengungkapkan diterimanya sesuatu. Yakni, ia berhak

mendapatkan kedudukan dan kemuliaan, dan bukan anggota badan

yang dimaksudkan".s Sebagian mengatakan bahwa diungkapkan

dengan tangan kanan untuk menunjukkan diterimanya sesuatu. dimana

tangan kiri sebagi lawannya. Sebagian lagi mengatakan. "Yang

dimaksud adalah tangan kanan penerima sedekah. adapun

penisbatannya kepada Allah SWT adalah penisbatan yang bermakna

kepemilikan dan pengkhususan, karena sedekah ini diletakkan di
tangan penerima demi Allah." Ada pula yang mengatakan bahwa

maksudnya adalah diterima dengan cepat, dan ada yang berpendapat

bahwa yang dimaksud adalah kebaikan.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Maksud penggunaan kiasan
'menerima dengan tangan kanan' untuk mengungkapkan keridhaan

dan penerimaan. adalah dimaksudkan untuk mengukuhkan makna-
makna yang dapat dicema dalam pemikiran sebagaimana perkara-

perkara yang dapat diindera. Yakni, tidak ada keraguan tentang

diterimanya (sedekah) sebagaimana tidak ada keraguan bagi seseorang

yang melihat diterimanya sesuatu dengan tangan kanan. Bukan berarti
penerimaan itu sama seperti penerimaan yang kita kenal, bukan pula

berarti yang digunakan untuk menerima adalah anggota badan."

Imam At-Tirmidzi berkata dalam kitab Jami'-nya, "Para ulama
Ahlu Sunnah wal Jama'ah mengatakan; kita mengimani hadits-hadits
ini tanpa berprasangka adanya makna tasybih (penyerupaan dengan

makhluk) dan tidak pula mengatakan bagaimana caranya (kai/iyat).
Demikianlah yang diriwayatkan dari Imam Malik, Ibnu Uyainah, Ibnu

5 
Penakwilan-penakrvilan ini tidak mempuai dasar yang kuat. Adapun 1'ang benar adalah memahami
hadits sebagaimana konteks lahiriahnya. Pada yang demikian itu tidak terdapal perkara terlarang
menurut Ahlu Sunnah wal Jama'ah, karena akidah mereka adalah beriman terhadap apa yang
disebutkan dalam Al Kitab dan Sunnah yang shahih berupa nama-nama Allah SWT dan sifat-silht-
Nya. Lalu menetapkan hal itu bagi Allah SW't dalam konteks kesempurnaan disertai menyucikan-
Nya dari penyerupaan dengan ciplaan. lnilah kebenaran yang tidak boleh diperselisihkan. Pada hadits
ini terdapal dalil yang menetapkan adanya tangan bagi Allah SWT, dan bahwasanya Dia menerima
scdekah dari usaha yang baik lalu melipatgandakannya. Perhatikan perkataan lmam At-'Iirmidzi
yang akan disebutkan. niscaya akanjelas apa yang telah saya katakan.
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Al Mubarak dan lainnya. Adapun golongan Jahmiyah telah

mengingkari riwayat-riwayat seperti ini." Bantahan terhadap mereka

akan diterangkan pada pembahasan tentang tauhid.

;*t, j, u't J & @ingga me njudi .scpcrti gunung). Dalam

riwayat Imam Muslim melalui_jalur Sa'id bin Yasar dari Abu Hurairah

RA disebutkan, frt q Pt o'Su up lUingga meniudi lebih be,yur

daripada gunung). Dalam riwayat Ibnu Jarir melalui jalur lain dari Al

Qasim disebutkan. ril ,t 'Pi €: t r,flt it" q. aq" & (Hingga

dibulas puda hari Kiamal dan keadaunnya lebih besar daripada bukit

Uhucl). yakni satu biji kurma tersebut.Riwayat_Al.Qasim ini dikutip
oleh Imam Tirmidzi dengan lafazh. yi e'p a,"a\ ol.,? (Hingga

sesungguhnya satu suap akun menjudi suma seperti bukit Uhud). Dia
mengatakan bahwa hal ini dibenarkan dengan firman-Nya, "Allah
membinasakan riba dan mengembangkan sedekah." (Qs. Al Baqarah
(2): 276) Dalam riwayat Ibnu Jarir ditegaskan bahwa pembacaan ayat

itu berasal dari perkataan Abu Hurairah. Kemudian Abdurrazzaq

menambahkan dalam riwayatnya melaluijalur Al Qasim pula, f.;:G
(Maka hendaklah kalian bersedekah). Secara zhahir bahwa yang

dibesarkan di sini adalah bentuk kurma itu sendiri agar menjadi berat

timbangannya, namun ada pula kemungkinan bahwa ini adalah

ungkapan tentang pahala sedekah tersebut.

9. Bersedekah Sebelum Ditolak
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l4ll. Dari Haritsah bin Wahab, clia bcrkata: Aku mcndcngar
Nabi SAW bersabda. "Ber:;edekuhluh, karcnu .sa:;ungguhnyu ukan
dulang keytdu kumu .suutu musa dimana ,Teseorung berjulun dengun

mcmbuwu scdckuhnyu numun tiduk menemukan orung yang
menerimunl,u. Seseorang akan berkata, 'Seunduinyu cngkuu

memhuwanytt kemurin. ni.scaya aku akun menerimanyu. Adupun huri
ini uku tiduk hutuh lagi kepadanyu'."

r ,*j * ilt Jt '*iti6 'i6 ^- rtt 
'f';;} 

sri ?
'P;)at'-'', 1-F'ibi*j' € k";-aLlti;

.J.-,ti'l,&,i; qnt JH'e;- ;'t ^s*
1412. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Nabi SAW bersabda,

"Kiamal tiduk ukan terjadi hingga harta di antara kalian menjadi
banyok don melimpcth, sompui pemilik harta meroso sedih siopa yang
skan menerima sedekahnya, hingga dia menawqrkan hortanya dan
orong yang ditaworkan berkata. 'Tidak ado kebutuhan bagiku (Aku
t i du k mebul uhkctnnya)'."

J'H * 'rp Y a;fu' .p ujl' t?, ,-b ; ltJ A'-stu,

lt qx"; €Li':A ; U Wi v i{ ) i:,*.,'€ri
:*.sl li ,'i'""t"1 '"i { '7';LUJ'; o', "-,t '^:5')'^l A
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1413. Dari Muhill bin Khalifah Ath-Tha'i. dia berkata: Aku

mendengar Adi bin Hatim RA berkata. "Aku berada di sisi Nabi

SAW, lalu beliau didatangi oleh dua orang laki-laki. Salah seorang

mengadukan tentang kemiskinan. sedangkan yang lainnya

mengadukan perampokan dalam perjalanan." Rasulullah SAW

bersabda, "Adapun lenlong perampokan dulum per.ialunan,

sesungguhnya tidak lama lagi sebuah ka/ilah clagang keluar dari

Makkah lunpo peng,uu,alun. Adapun meng,enai kemi.skinan,

sesungguhnya Kiamat tidak qkan lerjadi hingga salah seorang duri
kalian berkeliling dengan membov,a sedekahnyct dan tidak

menemukan orong yang mau menerimanya. Kemudian (setiap) sulah

seorang di antara kalian akon berdiri di hadapan Allah, tidak ada

penghalang antora dia dengan-Nya dan tidak ada penerjemah yang

menerjemahkan untuknya. Kemudian Dio akan ber.firman kepadanya,

'Bukankah aku teloh memberikan harta kepadamu?' Maka ia akan

berkata, 'Benar' Kemudisn Dia akan berfirman, 'Bukankcth aku telah

mengulus Rasul kepadamu?' Ia akon berkata, 'Benor!' Lalu ia
melihat ke arah kanannya, dan tidak terlihot olehnya kecuali neraka.

Kemudian dio melihot ke arah kirinya. dan tidak terlihat olehnya

kecuali neraka. Hendaklah (setiap) salah seorong di antara kalian

melindungi dirinya dari neraka, meski dengan separuh kurma.

Apabilo tidak menemukannya, maka dengan kolimat yang baik."

* ilt e"'$t it,b
iir ," u:t"du. * Flt v:c

t..
4ljl -b,g,J

i"
e-h j

'r.V 
is1-p't

tbi'r;l i

,'
t>J

lo,

G-.t f
,1; j,
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- t., 2,
La-t+tl,r"staL ;, t 

'c'*- ;f\t ' o.t.oi tt-o- t -t
O -* ll cr-:, ulrl z tz to6t-) u

.:6'if3 )o')'
1414. Dari Abu Musa RA. dari Nabi SAW, beliau bersabda.

"Akan dulung kepudu manusia .\uutu zumun dimuna se.\eorun[l

berkeliling dengun membawa sedekuhnya berupu ema; kemudian iu
lidak menemukan orang yung menerimanyu. Lulu tumpak seorung

laki-laki diikuti oleh empat puluh wunita yang berlinclung kepodunyu.

disebabkan kurangnyu luki-laki don banyaknyu wanitu."

Keteransan Hadits:

Az-Zain bin Al Manayyar berkata yang ringkasnya. "Maksud
judul bab ini adalah anjuran untuk tidak menunda-nunda sedekah.

karena segera bersedekah merupakan kesempatan untuk meraih
pahala. Dikatakan bahwa menunda sedekah bisa menjadi sebab tidak
ditemukannya orang yang menerima sedekah, sehingga maksud

sedekah tidak tercapai. Semenlara Rasulullah SAW telah
mengabarkan bahwa akan datang suatu masa dimana tidak ditemukan
orang-orang yang membutuhkan sedekah, sehingga orang-orang kaya

mengeluarkan sedekah dan tidak menemukan orang yang

menerimanya."

Apabila dikatakan bahwa orang yang mengeluarkan sedekah

telah diberi pahala karena niatnya meski tidak menemukan orang yang

menerimanya, maka orang yang menemukan penerima sedekah diberi
balasan pahala setimpal ditambah dengan pahala keutamaan.
Sementara orang yang bemiat hanya ingin mendapatkan pahala

keutamaan, tentu saja yang pertama lebih beruntung.

Selanjutnya. Imam Bukhari menyebutkan pada bab ini empat
hadits yang mengandung peringatan akan datangnya suatu masa

dimana tidak ditemukan orang-orang yang mau menerima sedekah.

Yang pertama adalah hadits Haritsah bin Wahab Al Khuza'i.
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e, ..J. qG )tt e'*t \:,it (utlupun huri ini aku ritluk

membutuhkunnyu). Secara zhahir hal ini terjadi pada saat harta banyak

dan melimpah menjelang hari Kiamat. seperti dikatakan Ibnu

Baththal. Berdasarkan hal ini, maka Imam Bukharijuga mengutipnya

dalam pembahasan tentang Al Fitan (fitnah-fitnah). Masalah ini
nampak jelas pada hadits Abu Hurairah (yakni hadits kedua pada bab

ini).

,)_ q'ti \ (tidak atla kebutuhan bagiku). Dalam pembahasan

tentang fitnah atau bencana diberi tambahan a+ (terhadapnya), yakni

tidak ada kebutuhan bagiku terhadapnya karena aku tidak
memerlukannya lagi.

Hadits ketiga adalah hadits Adi bin Hatim, dan telah
diriwayatkan oleh Imam Bukhari (di tempat lain) dengan lafazh yang

lebih lengkap. Adapun konteksnya dengan judul bab terletak pada

katimat, '^, ti4; i rai- I y,b..'€'loli J'F- j; i* I ailr 'o$

(Sesungguhnya Kiamat tidak akan terjadi hingga salah seorang dari
kolian berkeliling dengan membawa sedekahnya, dan ia tidak
menemukan orang yong mau menerima darinya). Lafazh ini sesuai

dengan hadits Abu Hurairah yang disebutkan sebelumnya, sekaligus

mengindikasikan bahwa kejadian ini berlangsung di akhir zaman.

Kemudian hadits Abu Musa berikutnya juga berasumsi ke arah itu.
Adi bin Hatim telah memberi isyarat 

-seperti 
disebutkan pada

pembahasan tentang tanda-tanda kenabian- bahwa yang demikian
belum terjadi pada zamannya. Sementara beliau wafat pada masa

pemerintahan Muawiyah setelah masa-masa penaklukan. Hal ini
menafikan perkataan mereka yang menyatakan bahwa yang demikian
terjadi di masa itu. Ibnu ArTin berkata, "sesungguhnya yang

demikian akan terjadi saat turunnya Isa, ketika bumi mengeluarkan
keberkahannya, dan kekenyangan dirasakan oleh semua. Saat itu,
tidak ada di muka bumi satu pun orang kafir." Selanjutnya,
pembahasan mengenai melindungi diri dari neraka meski dengan
separuh kurma akan dijelaskan pada bab berikutnya.
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ai' 1i,fti U Uj !, :a'; ".t'p:4(ii o4- c-1, ,tr':.t

s,rlst,F q>,1? Jt,

10. Bcrlindung dari Neraka meskipun dengan Separuh Kurma
dan Sedekah yang Scdikit

"Dun pentmpamuun orang-orong yang membelanjukun
hurlanya kurena mencuri keridhaan Allah dan untuk keteguhun.iiwu
mereka 

-hingga 
firman-nya- padanya terdapat segulu macom

buoh-buahon." (Qs. Al Baqarah (2):265-266'l

,bU rg i:t*st i,Su ,* rttb*;e

1415. Dari Abu Mas'ud RA, dia berkata: Ketika turun ayat
sedekah. maka kami membawa (menjadi kuli). Lalu seorang laki-laki
datang dan bersedekah dalam jumlah yang banyak, maka mereka
berkata. "lni adalah orang yang riya' (pamer)." Lalu datang seorang
laki-laki dengan bersedekah sebanyak satu sfta', maka mereka berkata.
'Sesungguhnya Allah tidak butuh kepada satu s/ra' seperti ini,. Maka
turunlah ayal,'Orong-orang yong mencelq orong-orong mukmin yang
memberi sedekoh dengan sukarela dan (mencelo) orang-orqng yang
tidak memperoleh (untuk disedekahkon) selain sekedar
kesanggupantryo'." (Qs. At-Taubah (9): 79)
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tt -b ^l' i-, ;r ,'Ju ^* frt'*'r"+S;lt ,i* si ,t
'*5 *4 i/\ ;ytLi3*i :tu uri r;yXt, *\'' 

o"/ ' o 
' ' o

fi u! t;'Ve.oy'r'Ar
1416. Dari Abu Mas'ud RA, dia berkata. "Apabila Rasulullah

SAW memerintahkan kami untuk bersedekah, maka salah seorang di

antara kami berangkat ke pasar lalu membawa (meniadi kuli) hingga

mendapatkan satu mud. sedangkan sebagian mereka pada hari itu
memiliki seratus ribu."

;a*'+ ils yi; t il''Lt'.]; i* s*re.,i f
" ''' '1' ' ci' ''u -b ,i:t'Ji, I^- :'Ju'o,s.'^llt a, nG:J-*- *S t* ot

oa2 . o;-'- r.o",

i;4.")'1'rttr ttist

1417. Dari Abu Ishaq. dia berkata: Aku mendengar Abdullah
bin Ma'qil berkata: Aku mendengar Adi bin Hatim RA berkata: Aku
mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Berlindunglah (peliharalah

dirimu) dori neraka meskipun dengan.separuh kurma."

'* J* Q o6r ta--il;r'a;; 
'Uu Wii rtt o1: *r:.G ?

"-t' ':' ' ", tlki utl r&LG ;; '* ,* g.rr -r-*ifudlk-+l .* , 2

'i;'$ w *', * dt J2'r:tt'pi'G'4 UG i,q
4,.

.-,ul .r, (rl- '^) "3 ,:;i.,u.i, o-r.!o i, ';*t t ilu"

1418. Dari o*r"n RA, di;;.;;,", "r;r^r; wanita masuk

bersama dua orang anaknya untuk meminta-minta. Namun ia tidak
mendapatkan sesuatu padaku selain satu bUi kurma, dan aku

memberikan kepadanya. Lalu dia membagi kurma itu untuk kedua
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anaknya. dan ia serrdiri tidak rnemakannya. Kemudian ia berdiri darr

kcluar. [-alu Nabi SAW masuk kepada kami. maka aku

nrcrnberitalrukan kepadanya. Beliau SAW bersabda.' Ilarungsiultu

diuji dcngun unak-anak perempuctn ini, ni.;cuyu mereka ukun mcnjudi
pcnghulang haginyu dari api neruku'."

Keteransan Hadits:

Ibnu Al Manayyar dan lainnya berkata, "lmam Bukhari

menggabungkan antara lafazh hadits dan ayat, karena keduanya sama-

sama mengandung anjuran untuk bersedekah sedikit atau pun banyak.

Firman Allah SWT "ftarla mereka" mencakup yang sedikit dan yang
trt7

banyak. Hal ini didukung oleh sabda beliau SAW, F f ft JU ry 1

{$ * * 'tt (Tidak halal [mengcrmhitJ harta seorang mukmin

kecuali dengan keridhaannya). Sesungguhnya hadits ini mencakup

harta yang sedikit maupun banyak, karena tidak ada yang berkata,

"Apabila hanya sedikit. maka hukumnya halal."

Adapun sabda beliau SAW "Berlindunglah dari neraka meski

dengan separuh kurme" mencakup pula harta yang sedikit maupun

banyak. Sedangkan ayat yang disebutkan mencakup pula sedekah

yang sedikit dan sedekah yang banyak, dilihat dari perumpamaan yang

disebutkan, yakni hujan gerimis dan hujan deras. Sedekah yang sedikit
diserupakan dengan hujan gerimis, sedangkan sedekah yang banyak

diserupakan dengan hujan deras. Adapun penyebutan "sedekah yang

sedikit" setelah lafazh "separuh kurma" adalah gaya bahasa yang

menyebutkan kata yang bersifat umum setelah kata yang bersifat

khusus. Oleh sebab itu, pada bab ini disebutkan hadits Abu Mas'ud
yang menjelaskan sebab turunnya firman Allah SWT, "Don orang-

orang yang tidak memperoleh (untuk disedekohkan) selain sekedar

l<emampuannya."

Syaikh Izzuddin bin Abdussalam berkata, "Makna ayat tersebut

adalah; perumpamaan pelipatgandaan pahala orang-orang yang

menafkahkan hartanya sama seperti melimpahnya buah-buahan di
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kebun yang ditimpa hu.ian. Apabila hu.ian yang turun sedikit, maka

buahnya hanya sedikit; dan apabila huiannya banyak, maka buahnya

akan bertambah banyak. Seakan-akan maksud Imam Bukhari

menyebutkan ayat kedua tentang perllmpamaan bagi siapa yang

melakukan amalan yang berakibat hilangnya sesuatu yang

dibutuhkannya setelah ayat pertama yang memberi pemisalan kebun,

adalah sebagai isyarat untuk menjauhi sifat riya' dalam bersedekah.

Karena firman Allah dalam surah Al Baqarah (2) ayat 265, "Dan

Allah Maha Mengetahui lugi Muha Melihctl" mengindikasikan

ancaman setelah janji. Maka, beliau memperjelas dengan ayat kedua.

Sepertinya inilah rahasia mengapa beliau meringkas kedua ayat

tersebut." Kemudian Imam Bukhari menyebutkan pada bab ini tiga

hadits. pertama adalah hadits Abu Mas'ud yang dinukil melalui dua

jalur, salah satunya secara lengkap sedangkan yang satunya secara

ringkas.

,Yt g (kami membawu), yakni bekerja dengan membawa atau

memikul barang untuk mendapatkan upah (kuli). Al Khaththabi

berkata, "Kami bekerja sebagai kuli agar mendapatkan upah untuk

disedekahkan." Hal ini diperkuat oleh lafazh riwayat kedua,

"Berangkatlah saloh seorang di antoro kami ke pasar lalu
membqwct", yakni mencari pekerjaan membawa barang untuk

mendapatkan upah.

f :*'J:rUi &'') ,63 (lalu seorctng laki-luki darang dan

bersedekah dolam jumlah yang bonyak). Dia adalah Abdurrahman bin

Auf. seperti akan dijelaskan pada pembahasan tentang tafsir. Adapun
jumlah sedekahnya adalah delapan ribu atau empat ribu.

h');q') (lalu seorang lakiJaki datang), yaitu Abu Aqil, seperti

akan disebutkan pada pembahasan tentang tafsir. Di tempat itu pula

kami akan menyebutkan perbedaan pendapat mengenai namanya dan

nama bapaknya, serta sahabat-sahabat yang mengalami hal serupa

seperti Abu Khaitsamah. Sesungguhnya sedekah satu sha' hanya
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teriadi pada Abu Aqil. karena dia bekeria sebagai tukang mcninrba air
sumur.

:ili itJ '7'lr |1*[ b5 gon se,sungguhnya ,sehugiun marcku

puda hari itu memiliki .sarulus rihu). Pernyataannya itu sebagai isyarat

akan sedikitnya sesuatu pada zaman Nabi SAW, serta keluasaan hidup
setelah itu dengan banyaknya penaklukan yang mereka raih. Kendati
begitu, mereka bersedekah dengan apa yang mereka dapatkan meski

dengan bersusah payah.

Catatan

Perlantu. tercantum dalam tulisan tangan Mughlathai dalam

kitab Syarcth-nya, "Sesungguhnya sebagian mereka saal ini memiliki
delopan rihu." Tapi ini hanyalah perubahan yang bersumber dari
sebagian perawi.

Kedua.lafazh hadits Adi bin Hatim sama seperti judul bab, dan

ini merupakan penggalan hadits yang tercantum pada bab sebelumnya.

Lafazh "s),iqg" berarti separuh atau sebelah. Yakni. meski cara

perlindungan itu dilakukan dengan mengeluarkan sedekah berupa
separuh kurma, sesungguhnya itu telah memberi mamfaat. Dalam
riwayat Ath-Thabrani dari hadits Fadhalah bin Ubaid, dari Nabi SAW,
disebutkan,|p'*.'i't tt- )6t ,F.': & tfut.eadikantah antaro

kalian dengan neraka suatu penghalang meski dengan separuh
kurma). Dalam riwayat Imam Ahmad dari hadits Ibnu Mas'ud. dari

Nabi SAW. dengan sanadyangshohift disebutkan. 16r '^*t'€'bi 
4_

iF *'j1 @endaklah solah seorong di antara kalian melindungi

dirinya dari nerako meski dengan separuh kurma). Imam Ahmad
meriwayatkan pula dari hadits Aisyah dengan sanad yang hasan,

lti3.J' 
'u q'i g.qt q * q,;i 1;'*'js ,8, ,t ,t*t.,u.b u_

(Wahai Aisyah, lindungilah dirimu dari neraka meski dengan separuh
kurma, korena se,sungguhnya ia dapat menulupi posisinyo poda orang
lapar sebagaimana pada orong yang kenyang). Riwayat serupa
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dinukil oleh Abu Ya'la dari hadits Abu Bakar Ash-Shiddiq dengan

nrateri yang lebih lengkap. :*1, 
'U 

Y't'{ {Kurrru :;e:;ungguhnya

iu mcnempali kedudukannya pada orang, yung lupur .sepcrli

kedudukannya pada orang yung kenyang). Seakan-akan hal yang

menyebabkan ia menempati posisi yang sama pada orang lapar dan

orang kenyang adalah rasanya yang manis.

Pada hadits ini terdapat anjuran untuk bersedekah baik dalam

jumlah yang sedikit maupun banyak, serta larangan meremehkan apa

yang disedekahkan. Sesungguhnya sedekah itu, meskipun sedikit,

dapat melindungi pelakunya dari api neraka.

Hadits ketiga pada bab ini adalah hadits Aisyah yang akan

disebutkan pada pembahasan tentang etika melaluijalur lain dari Az-

Zuhri. Di dalamnya terdapat batasan dengan "perlakuan baik", #, ;

)gt q fi i i *l';r;:ti :o-lr?qt se (Barangsiapa rtiuji rlengan

anak-anak perempuon lalu io berbuat baik kepada mereka, niscaya

mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neruka).

Korelasi hadits ini dengan judul bab adalah bahwa ketika ibu

tersebut membagi kurma kepada kedua anak perempuannya, sehingga

masing-masing mendapat separuh kurma. maka dia termasuk dalam

sabda Nabi SAW sebagai seorang yang melindungi dirinya dari api

neraka, karena ia termasuk orang yang diuji dengan anak

perempuannya, lalu berbuat baik kepada mereka. Adapun kesesuaian

perbuatan Aisyah terhadap judul bab tampak pada perkataannya."Dan

sedekah meskipun sedikit." Sedangkan kesesuaiannya dengan ayar

"Orong-orang yong tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain

kesanggupan mereka", tampak pada kalimat hadits "Maka ia tidak

mendapati padaku selain sebiji kurmo."

Hadits ini menunjukkan antusias yang tinggi dari Aisyah untuk

bersedekah sebagai pengamalan wasiat Nabi SAW kepadanya, dimana

beliau bersabda, t;; * 'j: ,!a ly ,. q";- 1 (Janganlah

seseorang yqng meminta-minta kembali dari sisimu (tanpa
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mandupulkun upupun) mcski hunyu dengun .scpuruh kurmu).
Diriwayatkan oleh Al Bazzaar dari Abu Hurairah.

I t. Keulamaan Sedekah Orang Kikir yang Sehat

,eJ ul ,'i;':
(qe

ai ) ii €.ubi /e ,v €u\tu r..ici rpi

(br"Jr 'f'si.j'U bi ,FU €ri:;rL ryaars , jL" irr JF

Berdasarkan firman-Nya. "Dun belunjakanluh sebagian duri
opu yong telah kami berikan kepudamu sebelum datang kemuliun
kepada salah seorang di antara kumu." (es. Al Munaafiquun (63):
l0)

Juga firman-Nya, ''Hui orqng-orong yqng beriman,
helunjakanlah (di jalan Allab sebagian dari rezeki yung telah Kami
berikan kepada kamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidok
ada lagi jual beli)'(Qs. Al Baqarah (2):25a)

-' rtt * Ct J\ "tr, iv ilu ^* rtt ,-, {;'r, 
"_ri 

y
ui, i'^a ti 

' 

ju tf;i'&i ;:rar'6i at];, c_ iJw *L1
'.ra: st e #,t', 4t btj}nt ;*i'# "*

,r>L;J. 
oK ';o', ,its pa,', rtt :y>ti).'i irrUt

1419. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Seorang laki-laki
datang kepada Rasulullah sAw dan berkata, "wahai Rasulullah,
apakah sedekah yang lebih besar pahalanya?" Beliau bersabda,
"Hendaknya engkau bersedekah semenrara engkau dalam keadaan
sehctt lagi kikir, takut akan miskin serta mengharap kekayaan. Dan
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janganlah engkau menunda hintr4gu selclah (ruh) .sumpai di
kcrongkongan, lulu engkuu berkala. 't-lntuk /ulun demikiun, untuk

/itlun demikian'. semenlara iu laluh menjadi hagiun ,si fitlun."

Keterangan Hadits:

Demikian judul bab yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar.

Sementara dalam riwayat yang lain disebutkan "Apakah sedekah yang

lebih utama dan sedekah orang kikir yang sehat". berdasarkan flrman-
Nya."Dan belanjakanlah sebagian dari upa yang lelah Kami berikan

kepadamu .sebelum datang kematian kepada salah seorctng di (tntara

kamu."

Berdasarkan versi pertama, yang dimaksud adalah keutamaan

orang yang seperti itu dibandingkan dengan selainnya, dan ini cukup
jelas. Sedangkan berdasarkan versi kedua, sepertinya Imam Bukhari
agak ragu menisbatkan keutamaan kepada orang yang seperti itu,
maka beliau menyebutkan judul bab dalam bentuk pertanyaan.

Menurut Ibnu Al Manayyar, "Korelasi antara ayat dengan judul bab

adalah bahwa ayat tersebut mempakan peringatan untuk tidak
menunda-nunda sedekah karena merasa ajal masih jauh serta

terpedaya oleh angan-angan. Juga merupakan anjuran untuk bersegera

mengeluarkan sedekah sebelum ajal tiba dan harapan sirna." Adapun
yang dimaksud dengan "sehat" dalam hadits adalah seseorang yang

belum mencapai kondisi kritis, lalu ia bersedekah setelah harapannya

untuk hidup telah pupus. seperti diisyaratkan pada akhir hadits dengan

lafazh: "Dan janganlah engkau menunda-nunda hingga setelah (ruh)

sampai di kerongkongon." Manakala perjuangan melawan kehendak
jiwa untuk berinfak dengan adanya sifat kikir telah menunjukkan

ketulusan niat serta kuatnya keinginan untuk mendekatkan diri kepada

Allah, maka kedudukannya lebih utama dibandingkan yang lainnya.

Dalam hal ini bukan berarti bahwa jiwa yang kikir itu menjadi sebab

adanya keutamaan tersebut.
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4 
'* ';Jij 

lsedang enS1kuu dalum kcudaan ,sahut tJun

kikir). Dalam pembahasan tentatrg wasiat disebutkan . "Cf "C* cJ;f)

(Serlung engkuu dulum keaduan :;ehat dun ntenginginkun hurlu).

Lafazh "syuhiih" berasal dari kata ".syuhh" yang berarti kikir disertai

keinginan yang besar untuk mendapatkan harta.

Al Khaththabi berkata. "Dalam hadits ini terdapat keterangan

bahwa orang yang sakit akan berkurang kepemilikannya terhadap

sebagian harta yang ia miliki. dan sifat kedermawanan seseorang saat

sakit tidaklah menghapus sifat kekikirannya. Oleh sebab itu,

disyaratkan 
-selain 

kondisi yang sehat- adanya sifat kikir, karena

pada kedua kondisi ini harta menemukan tempatnya yang subur di

dalam hati dengan adanya harapan untuk hidup yang dikhawatirkan

akan terjadi kemiskinan. Salah satu dari kedua perkara itu adalah hak

orang yang berwasiat. dan perkara yang ketiga adalah hak ahli waris,

karena ia bisa saja membatalkan wasiat jika menginginkannya."

Menurut Al Karmani, tidak tertutup kemungkinan bahwa

perkara ketiga juga menjadi hak orang yang berwasiat, karena dia

tidak lagi bebas bertindak terhadap apa yang dikehendakinya. Oleh

sebab itu, pahalanya berkurang dibandingkan pahala sedekahnya saat

sehat.

Ibnu Baththal dan selainnya berkata, "Oleh karena sifat kikir
lebih dominan saat sehat, maka bersedekah pada saat itu lebih

menunjukkan ketulusan niat serta menghasilkan pahala yang lebih

besar, berbeda dengan orang yang telah putus asa untuk hidup dan

melihat hartanya telah berpindah kepada orang lain."

'c,$J. 
'!l @pabila telah sampoi), yakni apabila ruh telah

mendekati kerongkongan. Sebab jika ruh itu telah sampai

kerongkongan, maka tidak ada lagi perbuatannya yang dianggap sah.

Selanjutnya, hadits ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang

wasiat, insya Allah.
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1

At o-*',

îut

1420. Dari Aisyah RA. bahwa sebagian istri Nabi SAW berkata

kepada Nabi SAW, "Siapakah di antara kami yang lebih dahulu
menyusulmu?" Beliau bersabda, "Yong langannya paling panjang di
antoro kalian." Mereka pun mengambil kayu lalu mengukur lengan
masing-masing, maka Saudah adalah orang yang tangannya paling
panjang di antara mereka. Di kemudian hari kami mengetahui bahwa
(maksud) tangan panjang adalah sedekah, dan Saudah adalah yang

lebih dahulu di antara kami menyusul beliau SAW dan dia suka
bersedekah."

Keteranqan Hadits:

(Bab). Demikian yang tercantum pada kebanyakan riwayat serta

ditegaskan oleh Al Ismaili. Sedangkan dalam riwayat Abu Dzar,
lafazh ini tidak disebutkan. Berdasarkan versi riwayat Abu Dzar.
hadits ini masuk dalam bagian bab yang berjudul "Keutamaan
Sedekah Orang yang Kikir dan dalam Keadaan Sehat", sedangkan
menurut versi riwayat yang lain adalah sebagai pemisah antar bab.

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan kisah pertanyaan istri-
istri Nabi SAW tentang siapa di antara mereka yang lebih dahulu
menyusul beliau ke alam baka. Di dalamnya terdapat sabda beliau
SAW kepada mereka. tU'"&*i (Yang tangannya paling panjang di

ontara fulian). Hubungan hadits ini dengan bab sebelumnya adalah,
hadits ini menerangkan bahwa mengutamakan dan memperbanyak

74 - FATTIUL BAARI



sedekah ketika mampu beramal merupakan scbab menyusul Nabi

SAW. dimana ini merupakan puncak keutamaan.

Sementara menurut tbnu Rasyid. letak kesesuaiannya dengan

bab sebelumnya adalah bahwa yang dimaksud dengan "tangan

panjang" yang menyebabkan mereka segera menyusul beliau SAW

adalah sifat suka memberi (dermawan). Hal itu hanya ada pada orang

yang sehat, karena sifat suka memberi hanya dapat dilakukan secara

berkesinambungan sebelum menghadapi kematian.

*: f irr' .,I^a 
"'nlr 

V$':i 
-p."oi (bahwasanyu sebagian isti

Nabi SAII). Saya belum menemukan keterangan yang menyebutkan

siapa di antara mereka yang menanyakan hal itu kepada Nabi SAW.

kecuali riwayat yang dinukil oleh Ibnu Hibban melalui jalur Yahya'

bin Hammad dari Abu Awanah seperti sanad di atas, dengan lafazh,

"Beliau (Aisyah) berkata,'Aku berkata...'." Lalu An-Nasa'i

meriwayatkan pula melalui jalur seperti di atas dengan lafazh "Kami

berkata".

'aS't; U* $audah).lbnu Sa'ad menambahkan dari Affan. dari

Abu Awanah sama seperti sanad di atas, "saudah binti Zam'ah bin

Qais."

'i;. t:Xi (di kemudian hori kami mengetahui), yakni ketika

seorang istrinya meninggal dunia, yaitu istri yang pertama kali

menyusul beliau SAW.

v/;i Ut? 2 (Dan beliau adalah yang lebih dahulu -meninggal-

di antora kami). Demikian yang terdapat dalam kitab Shahih, tanpa

menyebutkan dengan jelas siapa istri beliau SAW yang dimaksud.

Sementara dalam kitab At-Tarikh Ash-Shaghir dari Musa bin Ismail

disebutkan seperti sanad di atas. "Maka Saudah adalah yang lebih

dahulu -meninggal- di antara kami..." dan seterusnya. Demikian pula

diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab Ad-Dala'il, dan Ibnu

Hibban dalam kitab Shahih-nya melalui jalur Al Abbas Ad-Dauri dari

Musa, serta dalam riwayat Affan yang dikutip oleh Imam Ahmad dari
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Ibnu Sa'ad, yang mana ia (lbnu Sa'ad) berkata: Muhammad bin Umar

-yakni 
Al Waqidi- berkata kepada kami tentang hadits ini bahwa

penyebutan Saudah merupakan kekeliruan, karena yang benar adalah

Zainab binti Jahsy. dinrana ia adalah istri Nabi SAW yang pertama

kali meninggal menyusul beliau SAW. Ia watat pada rnasa

pemerintahan Umar. sedangkan Saudah meninggal pada masa

pemerintahan Muawiyah di bulan Syawaltahun 54 H.

Ibnu Baththal berkata. "sesungguhnya penyebutan'Zainab'

telah terhapus dari hadits tersebut, sebab para ahli sejarah sepakat

bahwa Zainab adalah istri Nabi yang pertama meninggal." Seharusnya

kalimat itu berbunyi, "Zainab adalah yang lebih dahulu 
-meninggal

dunia- di antara kami... dan seterusnya." Akan tetapi penafsiran ini

ditolak oleh riwayat-riw'ayat terdahulu yang secara tegas menyatakan

bahwa kata ganti "beliau" pada lafazh "dan beliau adalah yang lebih

dahulu -meninggal- di antara kami" kembali kepada Saudah. Lalu aku

membaca tulisan tangan Al Hafrzh Abu Ali Ash-Shadfi yang

menyebutkan. "Makna lahiriah hadits tersebut menyatakan bahwa

yang lebih dahulu meninggal di antara nrereka adalah Saudah. namun

ini menyalahi apa yang masyhur di kalangan ulama bahwa yang

pertama kali meninggal setelah Nabi SAW adalah Zainab." Kemudian

Ash-Shadfi menukil hal itu dari Imam Malik dalam riwayatnya dari Al
Waqidi. Dia berkata, "Hal ini diperkuat oleh riwayat Aisyah binti
Thalhah."

Ibnu Al Jauzi berkata. "Hadits ini mengalami kesalahan yang

bersumber dari sebagian perawinya. Namun yang mengherankan

adalah sikap Imam Bukhari yang tidak menyinggung hal itu. Bahkan

Al Khaththabi tidak mengetahui kesalahannya" dimana ia menafsirkan

hadits itu seraya mengatakan. 'Kenyataan Saudah adalah yang

pertama meninggal menyusul beliau SAW merupakan salah satu tanda

kenabian'. Semua itu adalah salah. Bahkan yang pertama meninggal

adalah Zainab, dan dia adalah orang yang suka memberi seperti

diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalur Aisyah binti Thalhah

dari Aisyah, dengan lafazh; A'6') ,F Ut? 6'l *-"': tri- $'*i cJ;tK
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(Muka pemilik tungun lcrpuniung di unlura kami udulah Zainab,

karana iu senunliusa heramal dan bersedekah)." Demikian pendapat

Ibnu Al Jauzi. Lalu Al Mughlathai menerima pendapat ini dan

memastikan kebenarannya, namun beliau tidak menisbatkannya

kepada lbnu Al Jauzi.

Sebagian ulama berusaha mengompromikan kedua riwayat

tersebut. Sehubungan dengan itu Ath-Thaibi berkata, "Mungkin yang

dimaksud dalam riwayat Imam Bukhari adalah istri-istri Nabi SAW

yang hadir dalam majelis itu tanpa menyertakan Zainab, dan ternyata

Saudah adalah yang pertama meninggal di antara mereka." Saya (lbnu

Hajar) katakan, bahwa hal senada terdapat pula dalam perkataan Al

Mughlathai. Akan tetapi pandangan ini ditolak oleh riwayat Yahya bin

Hammad yang dikutip oleh Imam An-Nasa'i, yang menyatakan bahwa

semua istri Nabi SAW berkumpul di hadapan beliau SAW dan tidak

ada seorang pun di antara mereka yang tidak hadir. Di samping itu,

pernyataan ini hanya dapat diterima bila ditinjau dari salah satu di

antara dua riwayat tentang waktu kematian Saudah. Imam Bukhari

telah meriwayatkan dalam kitab At-Tarikh Al Kabir bahwa Saudah

meninggal pada akhir pemerintahan Umar, lalu Ibnu Sayyid An-Nas

berkata, "lni adalah pendapat yang masyhur."

Keterangan ini menyalahi pernyataan Syaikh Muhyiddin tentang

kesepakatan ahli sejarah bahwa Zainab adalah istri Nabi SAW yang

pertama meninggal dunia. Kesepakatan ini juga telah dinukil oleh

Ibnu Baththal, seperti tersebut di atas. Akan tetapi mungkin dijelaskan

bahwa kesepakatan yang mereka maksudkan terbatas pada ahli

sejarah. Oleh sebab itu, tidak bertentangan dengan nukilan pendapat

lainnya (bukan sejarawan) yang menyalahi kesepakatan tersbut.

Namun apabila dikaitkan dengan pernyataan Al Waqidi di atas, maka

penjelasan ini tidak dapat dibenarkan.

Telah disebutkan perkataan Ibnu Bahthal bahwa kata ganti "dia"

kembali kepada Zainab. Lalu saya telah menyebutkan pula alasan

yang menyalahinya, yakni adanya riwayat-riwayat yang tegas

menyatakan bahwa kata ganti tersebut kembali kepada Saudah. Akan
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tclapi mungkin pcnaf-siran ini hanya bc.rasal dari sebagian pcrawi
hadits. karena pada kalimat sebelumnya hanya disebutkan Saudah.

Oleh karena perawi ini bclum menelaah kisah Zainab sebagai istri
Nabi SAW yang pertama meninggal menyusul beliau SAW. maka ia
pun menjadikan semua kata ganti tersebut kembali kepada Saudah.

Menurut saya, yang melakukan hal ini adalah Abu Awanah,
sebab Ibnu Uyainah 

-yang 
turut menukil riwayat itu bersama Abu

Awanah dari Abu Farras- menyebutkan versi yang berbeda. seperti
yang sava baca dalam tulisan tangan Ibnu Rasyid bahwa ia telah
membacanya dalam tulisan tangan Abu Al Qasim bin Al Ward,
namun hingga saat ini saya tidak menemukan riwayat Ibnu Uyainah
yang dimaksud. Hanya saja, dalam riwayat Yunus bin Bukair dalam
kitab Ziyadat Al Maghuzi. dan Al Baihaqi dalam kitab Ad-Dala'il dari
Zakariya bin Abi Za'idah dari Asy-Sya'bi, telah disebutkan
keterangan tegas bahwa kata ganti tersebut kembali kepada Zainab.
Akan tetapi Zakariya tidak teliti, dimana ia tidak menyebutkan

Masruq dan tidak pula Aisyah, yaitu dengan lafazh; Ar Jr-] 6r-Jt J$

eri*t:i;ti ,U"&*i,j6 t6ii s.L'.ii t:i-i ,i,u: * i,t 
'v

ltUtt ft e.tri-"ibL*1UG gi 4 -,_:G:i tJ ,(s-'4'pigaro
istri berkata kepada Rasulullah SAIA, "siapakah di ontara kami yang
lebih dahulu menyusulmu?" Beliau bersabda, "Yang langannya
paling panjang di antara kamu." Maka mereka saling mengukur
lengan mereka untuk mengetahui siapa diantara mereka yang
tangqnnya paling panjang. Ketika Zainab wafat, maka mereko
mengetahui bahwa dialah yang tangannya paling panjang di antara
istri-istri Nabi SAW dalam hal kebaikan dan sedekah).

78 - FATHIIL BAARI



t;,ht_*j,& ir,' ,P dt'ui I EIp -s'*i';;V1r;JJ
J"rn ) )'in s'gn ug'),$u.bY if;t'*r.i'c,;li't,i:.t2)r

i' Si ,j (Rusutultuh SAW berkutu kepadu istri-i'strinyu,

ai'yt "uS j-
4r )'th, t\i
" Yung lebih

tlahulu menyusulku di anluru kulian adulah yung puling puniung

tung,annya." Aisyuh berkatu, "Muka upabilu kami berkumpul cli

rumrth .saluh seorung di antaro kumi sepeninggul Nahi SAW, kunti pun

memhenlangkan langan di tembok unluk mengukur panjang langem

kumi. Perbuatan ilu lerus kami lakukun hingga Zainab binti Juhs1,"

meninggal duniu, semenlaru diq adalah seorang wanila yong

tanggnnyq pendek dun bukan yang tangannya puling puniung di

unlura kami. Saat itu kami pun mengetahui bahwa 'tangan paniung'

yang maksud !'tabi SAW adalah suka bersedekah, dan Zainub adaluh

yyanila yung, n'temiliki keterrtntpilan langun, beliau biasa menyamuk

dan menjahil kulit, serla bersetlekah di ialan Alluh. "). Menurut Al

Hakim. hadits ini memenuhi kriteria hadits Shahih Mu'vlim.

Riwayat ini merupakan penafsiran dan pendukung riwayat

Aisyah binti Thalhah mengenai masalah Zainab.lbnu Rasf id berkata.

"Dalil yang menunjukkan bahwa Aisyah tidak memaksudkan Saudah

dalam hadits tersebut. adalah perkataan beliau. 'Di kemudian hari

kami mengetahui...', sebab beliau telah mengabarkan bahu'a Saudah

memiliki tangan yang panjang dalam arti yang sebenarnya (makna

hakiki). Dalam hal ini kematianlah yang menjadi sebab diartikannya

dengan makna majaz (kiasan), dan bukan makna hakiki. Apabila

seseorang mempertanyakan sebab yang memalingkan kalimat tersebut

dari makna hakiki kepada makna maiaz, maka ia tidak menemukan

jawabannya. Padahal, mungkin saja maknanya; di kemudian hari kami

mengetahui bahwa yang lebih dahulu menyusul beliau adalah yang

memiliki sifat suka bersedekah, karena (istri) yang mempunyai sifat

ini lebih dahulu meninggal. Dalam hal ini orang yang mendengar akan

memperhatikan dan meneliti siapa yang lebih dahulu meninggal

dunia, maka dia tidak menemukannya kecuali Zainab. Oleh karena itu,

kata ganti tersebut harus dipahami "Zainab". Ini termasuk gaya bahasa

1,ang tidak menyebutkan suatu kata dalam kalimat, dimana kalimat
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tersebut tidak sempurna .iika posisi lafazh yang tidak disebutkan itu
digantikan dengan lafazh yang lain, seperti firman Allah SWT';
"Hinggu ia (kutta) hilang tlari pantlungan."o (Qs. Shaad (38): 32)

Menurut Ibnu Al Manayyar, bahwa cara mengompromikannya
adalah; lafazh "di kemudiun hari kumi mengelahui" memberi asumsi
yang sangat jelas bahwa mereka memahami "tangan panjang"
sebagaimana makna yang sebenarnya (hakiki). selanjutnya mereka
mengetahui bahwa yang dimaksud adalah kiasan banyaknya sedekah.

Apa yang mereka ketahui kemudian berbeda dengan apa yang mereka
yakini sebelumnya. Sementara masalah kedua terbatas pada Zainab
dengan adanya kesepakatan bahwa dialah istri Nabi SAW yang
pertama kali meninggal setelah beliau, maka jelaslah bahwa yang
dimaksud adalah Zainab. Demikian pula dengan tidak disebutkannya
nama (subjek) dalam kata ganti (U(i), karenanya sudah masyhur

(diketahui).

Menurut Al Karmani, ada kemungkinan hadits ini disebutkan
secara ringkas. karena kisah Zainab sudah masyhur. Dari konteks
cerita dipahami bahwa kata ganti yang ada kembali kepada wanita
(istri) yang diketahui oleh Rasulullah SAW akan menyusulnya lebih
dahulu, yaitu istri yang gemar bersedekah.

Saya (lbnu Hajar) katakan, bahwa pendapat pertamalah yang
dijadikan pegangan. Seakan-akan inilah rahasia mengapa Imam
Bukhari menghapus nama Saudah dalam konteks hadits yang beliau
nukil dalam kitab Shahih-nya. sebab beliau mengetahui keraguan
dalam hal itu. Ketika beliau menukil hadits ini dalam kitab At-Tqrikh
dengan mencantumkan Saudah, maka beliau menyebutkan pula
riwayat yang bertentangan dengannya, yakni riwayat dari Asy-Sya'bi
dari Abdurrahman bin Abza. Dia berkata. ]i|'it ?( * * e c.):t

y,C';; *) * iu' ,p d' :u.'J3i uq ,fr i -,") (Aku

bersama Umar menshalati Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy, dan

u 
Kuto ganti "ia" pada ayat ini kembali kepada "kuda" dan trdak rnungkin digantikan oleh lalazh lain,
berdasarkan konteks ayat sebelunrnya -penerj.
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ia adalah islri llahi S,lW yang perlumu kuli menyu,sul hcliau SAln.
Adapr"rn tentang waktu kematiannya telah discbutkan pada

pembahasan tentang jenazah. yakni tahun 20 H.

lbnu Sa'ad meriwayatkan melalui jalur Barzah binti Rafl'. dia

berkata, "*;i,e gj', fi, q d-, jt'.&-p\i ,,nt ;; A

6':, ;w's i 'tp,r o+ll '?";:t'r3"s oi jt ,ni*.U t?s q'r. o.- s

"'ntr 
Uri;i'S"ri'.iGi Ur;,r;-a €n -'-;,Jl.;w €*, Pi ,Uti

arA,q tl'1uJ &') {" a,ut }-o (ketika pemberian dikeluarknn, Unrur

mengirfm kepadu Zainab binli Juhsy bagiannyu, ia pun merusa

terke.iul lalu menulupinya dengan pakaian dan memerintahkun agar

dibagi-bagikun, hinggu ketika pakaian disingkap ditemukan di

bav,uhnya 85 Dirham, kemudian herkutu, "l'a Allah, tidaklah sumpai

kepadaku pernberian Umar setelah tahun ini." Lalu ict pun nteninggul

dan menjadi istri Nabi pertama di antara istri-istri Nabi SAW ),ang
menyusul beliau SAtl).Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Khaitsamah

dari jalur Al Qasim bin Ma'an, dia berkata, "Zainab adalah orang

pertama di antara istri-istri Nabi SAW yang menyusul beliau.

Riwayat-riwayat ini saling menguatkan. Secara keseluruhan

dapat disimpulkan bahwa pada riwayat Abu Aw'anah terdapat

kekeliruan. Yahya bin Hammad menukil dari Abu Awanah dengan
..o,.1 -i.t, 

t ' '
ringkas, uilii airLJl {F UtS') :lq''ri 6t'j-'rrw,r$'rr,t;^,- 135 oit\s
. ;,:.
ldurtU'fi'*i :Jti i,ii (Lalu mereka mengambil sepotong kayu untuk

mengukur lengan. Saudah binti Zam'ah meninggal dunia dan ict

sangat banyak bersedekah, maka kami pun mengetahtti bahv'a

maksud sabda Nabi SAW adalah; yang tangannya paling panjang di

ant(tra kalian dalam hal sedekah.).

Demikian lafazh yang terdapat dalam riwayat Ibnu Hibban

melalui jalur Al Hasan bin Mudrik dari Abu Awanah. Adapun lafazh

1,ang tersebut dalam riwayat An-Nasa'i dari Abu Daud Al Harrani dari

Abu Awanah, adalah, ".W';i'aS't; U* W3A" lat z;s J'.rlO
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y,il, i; q U.: 'oG-t w- oi..-tUi 
'uS t ,V1! lUrrcku mentr4ambit

,\epolong kuyu lulu ntanS1ukur tungun mcrcku, ntuka Sauduh

merupakun yung lerdahulu di unturu ntcrcka manyu.sul beliau SAW,

dan tungunnya puling punjung di unturu mereku, :;aukan hul itu
di.vebabkan banyaknya sedekuh). Konteks riwayat ini tidak mungkin
untuk ditakwilkan, tapi mungkin perawi hadits melakukan kekeliruan

dalam menyebut nama Saudah.

Pada hadits ini terdapat salah satu tanda kenabian (mukjizat) dan

bolehnya menggunakan lafazh mu,sylaruk (bermakna ganda) antara

makna hakiki (yang sebenarnya) dan makna majaz (kiasan), tanpa

adanya faktor yang mengindikasikan kepada majaz. selama tidak
dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Oleh karena pertanyaan mengenai

ajal tidak dapat diketahui kecuali melalui wahyu, maka beliau SAW
memberi jawaban yang tidak tegas seraya memalingkan mereka

kepada sesuatu yang tidak dapat diketahui melainkan setelah terjadi.
Tindakan ini diperkenankan karena tidak termasuk dalam lingkup
hukum-hukum taklif."1 Lalu pada hadits ini terdapat keterangan

bahwa memahami pembicaraan sebagaimana makna lahiriahnya
tidaklah tercela, meskipun yang dimaksud adalah makna majaz,
karena istri-istri Nabi SAW memahami lafazh "tangan panjang"
sebagaimana makna yang sebenarnya dan Nabi SAW tidak
mengingkari mereka.

Adapun riwayat yang dinukil oleh Ath-Thabrani dalam kitab Al
Ausath melalui jalur Yazid bin AI Asham dari Maimunah bahwa Nabi
SAw bersabda kepada mereka, q"$,!*i qi Ai Oyi U.s jA 6ut on

itu yang aku maksudkan, sesungguhnya yang aku maksud adalah yang
tangonnya paling terampil di antara kalian) adalah hadits yang sangat

lemah. Apabila hadits ini benar, tentu para istri Nabi SAW tidak akan

mengukur tangan mereka sepeninggal beliau SAW seperti yang

disebutkan dalam riwayat Amrah dari Aisyah.

' Yukni. hukum-hukum yang berkailan dengan amalan hamba - pcnerj
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Al Muhallab berkata. "Dalam hadits ini terdapat petuniuk bahwa

hukum itu berpatokan pada makna yang dikandung. bukan lafazhnya.

karena para istri Nabi SAW memahami 'tangan panjang' seperti

makna yang sebenarnya, yaitu anggota badan. Padahal, yang

dimaksud adalah banyak bersedekah." Tapi. apa yang dikatakannya

tidak mungkin diterapkan pada setiap keadaan.

12. Sedekah dengan Terang-terangan

e;r"il; rr>

to- 1
4:9 alJl ii 'Jt't

,-t. ,
JJ4;

(ts "P # "rlit 6fi:J tArirti ;:l: € t1,*i or!t3,r r.e-rj

Abu Hurairah RA meriwayatkan dari Nabi SAW,"Dan laki-laki

),ang bersedekah lalu menyembunyikannya hingga tangan kirinya

tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya." Dan

firman-Nya, "Den apabila kalian menyembunyikan d(tn

afit

n'p Jt ^,jt q*)c': fr t#ts J,u,, Lil'yi lfi"c,*irl :d'p's

Firman Allah, "Orang-orctng y(tng menalkahkan hartu-hurta
mereka di malant dan siung hari secara sentbunyi-sembunyi maupun

ter(tng-lerangan -hingga firman-Nya- dan tidaklah merekct

bersedih hati." (Qs. Al Baqarah (2):27a)

13. Sedekah dengan Sembunyi-sembunyi
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mcmharikannyu kapudu orang-orung miskin, muku itu lehih buik hagi
kumu." (Qs. Al Baqarah (2):271)

Keterangan Hadits:

Judul bab ini tidak tercantum dalam riwayat Al Mustamli.
namun tercantum pada riwayat perawi lainnya, dan inilah yang

ditegaskan oleh Al Ismaili. Lalu para perawi yang mencantumkan
judul bab ini tidak menyebutkan satu hadits pun, seakan-akan Imam
Bukhari mengisyaratkan bahw'a dalam masalah ini tidak ada satu pun

hadits yang memenuhi kriterianya.

Selanjutnya terjadi perbedaan pendapat mengenai sebab

turunnya ayat tersebut. Dalam riwayat Abdunazzaq melalui sanad
lemah yang sampai kepada lbnu Abbas disebutkan bahwa ayat itu
turun berkenaan dengan Ali bin Abi Thalib. dimana dia memiliki
empat dirham lalu menginfakkan satu dirham di malam hari dan satu
dirham di siang hari, serta satu dirham secara sembunyi-sembunyi dan
satu dirham secara terang-terangan. Al Kalbi menyebutkan dalam
Tafsir-nya dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas pula, disertai tambahan

bahwa Nabi SAW bersabda kepada Ali. "Ketohuilah sesungguhnya
engkau mendapatkan (pahala) semuanya." Sebagian mengatakan, ayat
di atas turun berkenaan dengan para pemilik kuda yang

menambatkannya di jalan Allah. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu
Abi Hatim dari hadits Abu Umamah. Lalu diriwayatkan dari Qatadah
dan selainnya bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan orang-
orang yang berinfak di jalan Allah tanpa sikap berlebihan dan kikir.
Pendapat ini disebutkan oleh Ath-Thabari dan ahli tafsir lainnya.

Menurut Al Karmani, ada kemungkinan ayat tersebut berbicara
tentang bolehnya mengambil manfaat (sedikit) dari tanaman maupun
buah-buahan, karena keduanya sering dimanfaatkan setiap orang yang

lewat pada waktu siang maupun malam, baik secara sembunyi-
sembunyi maupun terang-terangan.
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(Bab scdckuh tlcngun semhunyi-.sembunyi. lbu l[uruiruh RA

mcriwu.yulkun tluri Nubi SAW, "Dan luki-luki yung herscdakuh lulu
manyamhunf ikunnyu hinggu lungun kirinya ticluk mengatuhui upu

yang clilakukun olah lungun kanannya." ,lugu .firmun-Nyu, "Dun

apuhila kalittn ntenycmbunyikun dan memberikannya kepadu orang-

orang miskin maku itu lebih baik bagi kamu" [AyatJ clan upubilct

barsedekah kepacla orung kaya sedang ia tidak mengelahuinyu).8

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah tentang

kisah seseorang yang keluar membawa sedekahnya lah.r

memberikanr-rya kepada pencuri, wanita tuna susila, kemudian kepada

orang kaya. Den-rikianlah yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar,

sementara dalam riwayat selainnya disebutkan "bab apabila

bersedekah kepada orang kaya sedang ia tidak mengetahuin,va."

Seperti ini pula yang terdapat dalam riwayat Al Ismaili. lalu beliau

menyebutkan haditsnya.

Kesesuaian hadits Abu Hurairah dengan judul bab cukup jelas.

Sedangkan pada bab yang berjudul "Sedekah Secara Sembun;-i-

sembunyi", Imam Bukhari hanya menyebutkan hadits mu'alluq dan

satu ayat. Namun bila ditinjau dari versi riwayat Abu Dzar. maka

perlu dijelaskan kesesuaian antara hadits Abu Hurairah dengan judul

bab sedekah secara sembunyi-sembunyi. Dalam hal ini sedekali ,'-ang

tersebut pada hadits Abu Hurairah terjadi di malam hari. berdasarkan

lafazh, ,t';'i6" t'J-+'ti (maka di pagi hari orang-orang

memperbincangkan). Bahkan dalam Shahih Muslim ditegaskan bahwa

sedekah itu dilakukan pada malam hari. berdasarkan lafazh pada

hadits tersebut, Ut 'i:tal\ 
6rngguh aku akan berseclekah pada

malam ini), seperti yang akan disebutkan. Hal ini menunjukkan bahwa

sedekah yang dimaksud dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sebab

apabila sedekah itu dilakukan pada siang hari, niscaya dia mengetahui

keadaan orang kaya yang menerima sedekahnya, karena pada

t 
Denrikian yang terdapat pada kitab asli. nanrun sesungguhnya kalimat "Apabila bersedekah pada

orang kaya..." dan seterusnya merupakan judul bab berikutnya. Demikian pula dengan hadits Abu
Ilurairah yang disinggung di tempat ini. Il'allahu a'lam. Pen.

FATTIUL BAARI - 85



umumnya keadaan mereka cukup .iclas, berbeda dengan keadaan
peztna dan pencuri. oleh sebab itu, pada judul bab hanya disebutkan
orang kaya tanpa menyertakan pezina dan pencuri.

I{adits Abu Ilurairah yang disebutkan secara mu'allacl
merupakan penggalan hadits yang akan disebutkan secara lengkap
setelah satu bab berikut. Hadits ini telah disebutkan pula pada bab
"Orang yang Duduk di Masjid Menunggu Shalat". yang merupakan
dalil paling kuat tentang keutamaan sedekah secara sembunyi-
sembunyi. Sedangkan ayat tersebut sangat jelas menyatakan
keutamaan sedekah secara sembunyi-sembunyi. Akan tetapi. jumhur
ulama berpendapat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan sedekah
sunah. Ath-Thabari dan ulama lainnya menukil adanya kesepakatan
bahwa mengeluarkan sedekah wajib (zakat) secara terang-terangan
lebih utama daripada mengeluarkannya secara sembunyi-sembunyi,
sedangkan sedekah sunah lebih utama dilakukan secara sembunyi-
sembunyi. Pendapat ini disangkal oleh yazid, bin Abi Hubaib.
Menurutnya. ayat tersebut turun berkenaan dengan sedekah kepada
orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maksudnya. apabila kalian
memberikan sedekah kepada Ahli Kitab secara terang-terangan, maka
kalian akan mendapatkan keutamaan; dan apabila kalian
memberikannya kepada orang-orang miskin di antara kalian secara
sembunyi-sembunyi, maka itu lebih baik. Menurutnya, Nabi SAW
telah memerintahkan untuk bersedekah dengan sembunyi-sembunyi
secara mutlak.

Abu Ishaq Az-zajjaj menukil bahwa mengeluark an zakat secara
sembunyi-sembunyi pada zaman Nabi sAW adalah lebih utama.
Adapun sesudah beliau, maka orang yang menyembunyikannya akan
menjadi sasaran buruk sangka. oleh sebab itu, mengeluarkan zakat
wajib secara terang-terangan adalah lebih utama.

Ibnu Athiyah berkata, "pada zaman ini mengeluarkan sedekah
wajib secara sembunyi-sembunyi adalah lebih utama, karena orang-
orang yang tidak mengeluarkannya sudah cukup banyak, sehingga
mengeluarkan zakat itu menjadi fenomena riya'.,, Di samping itu,
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rncrcka telah memberikan zakat kepada para petugas yang

mengambilnya, dan orang yang mengeluarkannya secara sembunyi-

senrbunyi dituduh tidak membayar zakat. Adapun hari ini setiap orang

telah mengeluarkan zakatnya masing-masing, maka

menyembunyikannya adalah lebih utama.

Ibnu AI Manayyar berkata. "Tidak mustahil jika dikatakan

bahwa keutamaan itu berbeda-beda sesuai situasi dan kondisi.

Misalnya. apabila pemimpinnya adalah orang yang zhalim, sementara

harta orang yang wajib berzakat tersembunyi, maka mengeluarkan

zakatnya dengan sembunyi-sembunyi adalah lebih utama. Sedangkan

apabila orang yang mengeluarkan sedekah sunah dapat menjadi

panutan dan membangkitkan semangat orang-orang untuk bersedekah,

tanpa ada niat untuk pamer (riya'), maka bersedekah dengan terang-

terangan adalah lebih baik baginya."

14. Apabila Bersedekah kepada Orang yang Kaya Sedangkan Dia

Tidak Mengetahui

t;+:\i
,jut

' 2-., t.o i.
ti),:rJ;- t;+U ,4t) qi
a'l - -' .

j9r-4i)
.J.

: JiL-ji-
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ajlrr trlJ

.?tt ;lY'i

,t , .or: , a.
Lo-. .-4j o -:uV-).

'i,;l-';lt $r, (,I;j9

1421. Dari Abu l-lurairah RA. bahwa Rasulullah SAW bersabda.
"Seorang luki-laki berkata, 'Sungguh uku akun ber.rcdekuh'. Maku ia
keluar membawa .sedekahnya lalu meletakkunnyu (memberikun) di
langan pencuri. Di pagi huri orang-orang memperbincungkctn,
'Sedekah diberikan kepadu pencuri'. Laki-laki itu berkata, 'Ya Allah,
bagi-Mu segala pujian Sungguh aku akan bersedekah'. Maka ia
keluar membawa .sedekahnya lulu meletakkannya di tungan wanitu
pezina. Di pagi hari orang-orang memperbincangkan, 'sedekah

diberiknn malam tadi kepada v,anita pezina'." Laki-l(tki itu berkata,
'Ya ,Allah, hagi-Mu segala pujian. Sungguh aku akan bersedekah'.
Maka ia keluar membawa sedeknhnya lalu nteletakkan di tangon
orang kayu. Di pagi hari orang-orang memperbincangkan, 'sedekah

diberikan kepuda orang kaya'. Laki-laki itu berkata, 'Ya Allah, bagi-
Mu segala p4jian, saya berikan sedeknh saya kepada pencuri, v,anita
y;e:inu, dan kepudo orang kayu'. Maka ia didatangi (bermimpi) lulu
dikatttkan kepadanya, 'Adapun sedekahmu kepada pencuri, semogo
tlengan (sedekah itu) ia dapat menjaga dirinya dari mencuri (tidak
mencttri lugi), dan sedekahmu kepadu wanita pe:inu, semoga ia daput
menjaga diri dari melakukun zina (tidak berzina lagi). Sedangkan
sedekahmu kepada orong kayu, mudah-mudahan ia dapat mengambil
pelajaran darinya, sehingga ia menaJkahkan apa yang diberikan
Allah kepadanya';'

Keteranqan Hadits:

(Bab apabila bersedekah kepada orang yang kaya sedangkan
dia tidak mengetahui), yakni sedekahnya diterima di sisi Allah SWT.

,y; S'i (seorang laki-laki berknta). Saya belum menemukan

keterangan tentang nama laki-laki yang dimaksud. Dalam riwayat
Imam Ahmad, melalui jalur Ibnu Lahi'ah dari Al A'raj sehubungan
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dengan hadits ini, disebutkan bahwa kejadian itu terjadi pada Bani

Isra'il.

!4"i:6t lSrrggrh aku aktn hersedekah). Dalam riwayat

Abu Awanah dari Abu Umayyah, dari Abu Al Yaman 
-seperti 

sunad

di atas- disebutkan, illr 'A:6\ (sungguh aku akan bersedekah

malam ini). Lafazh ini diulangi pada tiga tempat dalam hadits di atas.

Hal serupa diriwayatkan oleh Imam Ahmad melaluijalur Warqa', dan

Imam Muslim melalui jalur Musa bin Uqbah, serta Ad-Daruquthni

dalam kitab Ghara'ib Malik, semuanya dari Abu Az-Zinad.

)16 ! e W'i Qalu ia meletakkannya di tangan pencuri),

yakni dia (pemberi sedekah) tidak mengetahui bahwa penerima

sedekah itu seorang pencuri.

irt" ,P ,i:rU :ttjl.vc,t- t*ii (di pagi hari mereka

memperbincangkan, "Sedekah telah diberikan kepada pencuri").

Dalam riwayat Abu Umayyah disebutkan, )* ,* iiir O:rii

(sedekah diberikan kepada pencuri tadi malam). Dalam riwayat Ibnu

Lahi'ah disebutkan, il(Jr o\3 ,b *Ut C:*i (sedekah diberikan tadi

malam kepada fulan si pencuri). Namun saya tidak menemukan nama

salah seorang dari ketiga penerima sedekah itu dalam jalur

periwayatan hadits ini.

i;ir a.ri ftlr 'Jfi Qaki-laki itu berkata, "Ya Allah, bagi-Mu

segala puji "). Yakni bukan untukku, sebab sedekahkujatuh di tangan

orang yang tidak berhak mendapatkannya. Maka, bagi-Mu segala puji

dimana hal itu terjadi dengan kehendak-Mu. bukan kehendakku,

karena semua kehendak Allah adalah terpuji.

Ath-Thaibi berkata. "Ketika ia bertekad untuk bersedekah

kepada yang berhak, namun ternyata sedekah itu jatuh ke tangan

rvanita pezina, maka ia memuji Allah bahwa ia tidak ditakdirkan

bersedekah kepada yang lebih buruk dari wanita itu, atau pujian di sini

dalam konteks tasbih (menyucikan Allah) yang diucapkan saat
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mclihat perkara yang menakjubkan untuk mengagungkan Allah.
Ketika orang-orang merasa takjub atas perbualannva. maka ia pun

takjub seraya berkata, 'Ya Allah, bagi-Mu segala pujian atas pezina

yang menerima sedekah dariku'. 1'api, pendapat iniielas rancu."

Pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah yang pertama,

yakni orang itu pasrah dan menyerahkan segala urusan kepada Allah
dan ridha dengan keputusan-Nya. Maka, dia pun memuji Allah atas

semua itu, sebab Allah Maha Terpuji atas segala keadaan. tidak ada

yang dipuji karena sesuatu yang tidak disenangi selain Dia. Telah

dinukil melalui jalur shahift bahwa Nabi SAW apabila melihat sesuatu

yang tidak menyenangkannya, beliau mengucapkan, "Ya Allah, bugi-
Mu,segala puji alas segala keaduun."

'^) ,P eii Qalu ia rtitlarangi (bermimpi) dan t)ikatakan

kepadanya). Pada riwayat Ath-Thabrani dalam kitab Mu.snad Asy-
Syumiyyin dari Ahmad bin Abdul Wahhab dari Abu Al Yaman,

disebutkan; yv e e.6 
',$.5 e"Li (Hal ini telah mengganggunya,

ntaka ia didatangi di dalam tidurnya). Riwayat ini juga dikutip oleh

Abu Nu'aim dalam kitabnya, Al Mustakhraj. Demikian juga Al
Ismaili meriwayatkan melalui jalur Ali bin Alyasy dari Syu'aib. yang

di dalamnya terdapat penetapan salah satu kemungkinan yang

disebutkan Ibnu At-Tin dan ulama lainnya.

Al Karmani berkata, "Lafazh 'didatangi' yakni diperlihatkan
dalam mimpinya, mendengar bisikan dari malaikat maupun yang

lainnya. diberitahukan oleh seorang nabi, atau ia diberi fatwa oleh

seorang ulama." Sementara ulama lainnya berkata. "Atau ia didatangi
oleh malaikat dan berbicara dengannya. Masalah malaikat berbicara
dengan sebagian mereka dalam suatu urusan merupakan perkara yang

biasa terjadi di antara mereka." Namun dari riwayat-riwayat yang

shahih tampak semua kemungkinan itu tidak terjadi, kecuali nukilan
pertama.
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g:6 * Ui* 6i lutlupun .setlekahmu kepadu pcncuri). Abu

Unrayyah menambahkan, t"y *i gungguh teluh tliterimct). Lalu

dalam riwayat Musa bin Uqbah dan Ibnu l-ahi'ah disebutkan. rii

l$ "ii Ui* (Attupun .sedekahmu, sungguh telah tliterimu [tli sisi

Atlah))'Dalam riwayat Ath-Thabrani disebutk un, ',{i:lb jj ii iur Li

(Sasungguhnya Alluh telah menerima sedekahmu).

Dalam hadits ini terdapat isyarat bahwa sedekah pada masa

mereka khusus bagi orang-orang baik yang membutuhkan. Oleh sebab

itu. mereka merasa heran terhadap sedekah yang diberikan kepada tiga
golongan tersebut. Dalam hadits ini dijelaskan pula bahwa niat ikhlas
orang yang bersedekah akan diterima, meskipun sedekah tersebut

tidak sampai kepada yang berhak.

Para ulama berbeda pendapat; apakah sah apabila yang
demikian itu terjadi pada zakat wajib, sementara pada hadits tersebut
tidak kita dapati indikasi yang menyatakan sah dan yang melarangnya.
Dari sini maka Imam Bukhari menyebutkan judul bab dalam bentuk
penanyaan tanpa memastikan hukumnya. Apabila dikatakan bahwa
hadits di atas berbicara tentang kisah yang bersifat khusus, dimana
secara kebetulan diketahui melalui mimpi yang benar bahwa sedekah

orang itu diterima, lalu dari mana hukum itu dapat digeneralisasikan?

Jawabannya, teks hadits yang menyebutkan bahwa sedekah itu
diharapkan dapat menjaga diri penerimanya, merupakan dalil bahwa
hukumnya tidak hanya terbatas pada pelaku kisah itu sendiri. Bahkan,
sedekah yangberkaitan dengan sebab-sebab tadi seharusnya diterima.

Pelaiaran yang dapat diambil

I. Keutamaansedekahsecarasembunyi-sembunyi.

2. Keutamaan ikhlas.

3. Disukainya mengulangi sedekah jika belum sampai pada

tempatnya.
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4.

5.

Menentukan hukum berdasarkan yang zhahir hingga jelas

perkara yang menyelisihinya.

Berkah pasrah dan ridha, serta celaan bersikap gusar terhadap

ketentuan Allah SWT. seperti dikatakan oleh sebagian ulama

salaf, "Janganlah engkau memutuskan berkhidmat, meski

tampak bagimu khidmat tersebut tidak diterima oleh-Nya."

15. Apabila Seseorang Bersedekah kepada Anaknya Sendiri
Sedangkan Dia Tidak Menyadari

',ot., o-.',- t1l. to- \- ,,o,o.ol .o.l? 1..
, \* , .:_r.,L :, \Li 4;b cj, ,$l dl 4l- J. y jl \Jr>-ll Gl t'J..Y

#L "JL '+rj ,€L1 ,-r-.?: ri *3 * i' J-" nr

-r* t-g--bg 4 Otqt- -eU, Cft +, u{l JL5 J .4J! t>^-aW1
,'o-t ,,, - :" - 

' -- ,' .o' ,' i o ' 
' 'o

L\ti :i[t U irry :Ju; ti,{ '^*:tt tltLi, l-r,=, "r-.IJr e .tr,'. z

t:-1; tt i ,,5u" *j -'irt .b it J';', a'*A
.J,*. t{ ..>.t>l V ,lJ1 c\7

1422. Dari Abu Al Juwairiyah bahwa Ma'an bin Yazid RA
menceritakan kepadanya, dia berkata, "Aku berbaiat kepada

Rasulullah SAW bersama bapakku dan kakekku. Lalu beliau

meminang untukku dan menikahkanku. Aku pemah mengajukan

perkara kepada beliau Qllabi SAW). Suatu ketika Abu Yazid pernah

mengeluarkan sejumlah dinar untuk bersedekah, lalu ia menitipkannya

kepada seseorang di masjid. Maka, aku datang mengambilnya

kemudian mendatanginya dengan membawa sedekah itu. Ia berkata,

'Demi Allah, bukan kepada engkau yang aku maksud (untuk

bersedekah)!' Maka aku memperkarakannya kepada Rasulullah SAW,

dan beliau bersabda, 'Bagimu apa yang engknu niatkan, wahai Yazid!

Dan untukmu apa yang engkau ambil wahai Ma'an!"'
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Keteranqan Hadits:

(Bub upabilu sescorcrng hcrsedckah kepudu unuknyu sendiri
.tedungkan diu tidak menyuduri). Ibnu Al Manayyar berkata. "lmam

Bukhari tidak menyebutkan kalimat pelengkap untuk kalimat
bersyarat di atas. Hal itu dilakukan untuk meringkas kalimat. Adapun

kalimat pelengkapnya adalah'diperbolehkan'. Sebab ketika seseorang

tidak menyadari bila anaknya sendiri yang mengambil sedekah. maka

kedudukan anak tersebut sama seperti orang lain. Adapun letak

kesesuaian judul bab terhadap hadits ditinjau dari sisi bahwa Yazid
menitipkan sedekah itu kepada seseorang tanpa memberi batasan siapa

yang tidak boleh diberikan. Inilah sebabnya sehingga sedekah tersebut
jatuh ke tangan anaknya sendiri."

Menurutnya, judul bab ini menggunakan ungkapan "tidak
menyadari" sedangkan pada bab sebelumnya menggunakan ungkapan

"tidak mengetahui". karena orang yang bersedekah 
-pada 

hadits

sebelumnya- telah berusaha agar dapat menyerahkan sedekahnya

kepada orang miskin. Namun ternyata usahanya tidak tepat, maka

sangat sesuai jika dikatakan "ia tidak mengetahui". Sementara pada

hadits di bab ini si pemberi sedekah menyerahkan pembagian

sedekahnya kepada orang lain, maka sangat sesuai bila dikatakan
"tidak menyadari".

,-. a- -;
€tq'S dt'S vt (aku dan bapakku serta kakekku). Nama kakeknya

adalah Al Akhnas bin Hubaib As-Sulami, seperti ditegaskan oleh Ibnu

Hibban dan sejumlah ulama lainnya. Namun dalam kitab Ash-

Sltahabalt karangan Mathin. yang diikuti oleh Al Barudi. Ath-
Thabrani, Ibnu Mandah dan Abu Nu'aim disebutkan bahwa nama

kakek Ma'an bin Yazid adalah Tsaur. maka mereka menyebutkan
biografinya di kitab-kitab mereka dengan nama Tsaur. Mereka
menyebutkan hadits di bab ini darijalur Al Jarrah (bapaknya Waki'),
dari Abu A1 Juwairiyah, dari Ma'an bin Yazid bin Tsaur As-Sulami.
Lalu Mathin meriwayatkannya melalui jalur Suffan bin Waki' dari
bapaknya, dari kakeknya. Lalu Al Barudi dan Ath-Thabrani
meriwayatkan dari Mathin. Kemudian riwayat Al Barudi dikutip oleh
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Ibnu Mandah, sedangkan riwayat Ath-'Ihabrani dikutip oleh Abu

Nu'aim. Mayoritas perawi yang menukil hadits ini dari Abu Al
Juwairiyah tidak menyebutkan kakek Ma'an. bahkan Sufyan bin

Waki' menyendiri dalam hal itu. senrentara ia seorang perawi yang

lemah (,ilht'ifl.

Menurutku, yang terdapat dalam sanad adalah Ma'an bin Yazid

Abu Tsaur As-Sulami, kemudian kata "Abu" (sebagai nama

panggilan) berubah menjadi kata "bin", karena Ma'an biasa dipanggil

dengan Abu Tsaur. Khalifah bin Khayyath menyebutkan dalam

kitabnya At-Tarikh, bahwa Ma'an bin Yazid serta anaknya yang

bernama Tsaur terbunuh pada hari pemberontakan sekelompok orang

bersama Adh-Dhahhak bin Qais.

Ibnu Hibban memadukan kedua riwayat dengan cara lain, beliau

berkata dalam kitab Ash-Shqhabah, "Tsaur As-Sulami adalah kakek

Ma'an bin Yazid bin Al Akhnas As-Sulami dari pihak ibunya." Jika
pendapatnya ini akurat, maka terjawablah semua kemusykilannya.

Diriwayatkan dari Yazid bin Hubaib bahwa Ma'an bin Yazid sempat

ikut dalam perang Badar bersama bapak dan kakeknya, namun tidak

ada perawi lain yang turut menukil hal serupa.

Imam Ahmad dan Ath-Thabrani meriwayatkan melalui jalur

Shafwan bin Amr dari Abdunahman bin Jubair bin Nufair, dari Yazid

bin Al Akhnas As-Sulami. bahwa ia masuk Islam dan diikuti oleh

seluruh keluarganya. kecuali seorang wanita yang enggan untuk

menerima lslam. Maka Allah SWT menurunkan ayat,"Dan janganlah

kamu tetop berpegang pada tali (perkawinan) dengctn perempuan-

perempuan knfir." (Qs. Al Mumtahanah (60): l0) Hal ini
menunjukkan bahwa dia masuk Islam lebih akhir, sebab tidak

diragukan bahwa ayat itu turun setelah perang Badar. Sementara Al
Baghawi dan sejumlah ulama lainnya membedakan antara Yazid bin

Al Akhnas dan Yazid (bapaknya Ma'an). Namun, mayoritas ulama

mengatakan bahwa itu adalah nama satu orang.
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W 
'+bj Qlan balittu meminung untukku lulu

menikuhkunku). Yakni. ia meminang

diterirna. Adapun yang meminang adalah

menemukan nama wanita yang dipinang'

untukku lalu Pinangan itu

Nabi SAW, taPi saYa belunr

,y-,.b w.} (lulu ia menitipkannyu kepuda Seorang, laki-laki).

Akubelummenemukannamalaki.lakiyangdimaksud.Dalam
kalimat ini ada lafazhyang tidak disebutkan. Adapun secara lengkap

kalimat itu berbunyi, i'Diu memberi izin kepadanya untuk

menyerahkan sedekah itu kepada yang membutuhkannya"'

W;!lO',Ji {,ltu datang lalu mengambilnya)' yakni mengambil

darilaki-lakitempatdititipkannyasedekahituatasizinnya.danbukan
mengambilnya dengan paksa atau menggunakan kekerasan' Dalam

riwayat Al Baihaqi m"tuiri jalur Abu HamzahAs-Sukkari dari Abu Al

Juwairiyah disebutkan' "Apakah perkara yang engkau ajukan itu?"

Beliau berkata, 
,,Biasanya ada seorang laki-raki yang datang ke masjid

lalu bersedekah kepada beberapa orang yang ia kenal' maka ia

mengiraakutermasukmereku.,,kemudianbeliaumenyebutkanhadits
selengkaPnYa.

'cri'ri 'lt-y O 1'', (demi Allah' bukan kepada engknu yang uku

maksud). Yakni, jika aku bermaksud engkau yang mengambilnya'

niscaya akan aku berikan langsung kepadamu dan tidak menyuruh

oranglainuntukmemberikannya.Ataumungkinbeliauberpendapat
bahwasedekahkepadaanaksendiriitutidaksahhukumnya,atau
sedekah kepada orang lain itu lebih utama'

U-'i 6 ''il lbagrmu apa yang kamu niatkan)' Yakni' engkau

berniat untuk menyedekahkannya kepada orang yang

membutuhkannya' sementara anakmu membutuhkan sedekah itu'

maka sedekah itu telah sampai pada tempatnya, meskipun tidak

terbetikdalamhatimubahwadia(anakmu)yangakanmengambilnya'
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f U ClPi v U'2 Qlun bugimu apu yang angkau ambil, u,ahai

Ma'un). Yakni, engkau mengambilnya karcna butuh kepadanya"

Menurut Ibnu Rasyid. secara zhahir Yazid tidak memaksudkan

dengan perkataannya "clemi Alluh bukun kepudu engkau yang uku

muksud" bahwa aku berniat mengeluarkan sedekah untukmu. bahkan

aku menyerahkannya kepada siapa yang membutuhkan sedekah

dariku. dan tidak pernal, terbetik dalam hatiku bahwa engkau yang

akan mengambil atau menerimanya. Maka, Nabi SAW meneruskan

niatnya itu dengan memberi izin kepada wakilnya untuk menyerahkan

sedekah tersebut kepada siapa yang membutuhkannya. Maka.

tindakan orang yang mewakili dalam memberikan sedekah itu tidak
dibatalkan oleh Nabi SAW. Dalam hadits ini terdapat dalil bolehnya

mengamalkan dalil yang bersifat mutlak, meskipun ada kemungkinan

bahwa apabila orang yang mengucapkan lafazh itu memaksudkan

individu tertentu dalam hati. maka dia akan memastikannya.

Hadits ini dijadikan pula sebagai dalil tentang bolehnya
menyerahkan sedekah kepada bapak, kakek, anak, cucu dan

seterusnya, meskipun dia termasuk orang-orang yang nafkahnya

berada dalam tanggungan orang yang memberi sedekah. Akan tetapi

sebenarnya hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah dalam masalah ini,
karena kejadian tersebut bersifat khusus. Dalam hal ini ada

kemungkinan bahwa Ma'an hidup mandiri, sehingga nafkahnya tidak
berada di bawah tanggungan bapaknya. Masalah ini akan dijelaskan

secara mendetail pada bab "Memberi Zakat kepada Suami" setelah

tiga puluh bab berikut.

Pelaiaran yang darrat diambil

l. Boleh bangga dengan kelebihan yang diberikan Allah SWT

serta menceritakan nikmat-nikmat-Nya.

2. Bolehnya berperkara antara anak dengan bapak, dan ini tidak

termasuk perbuatan durhaka.
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1 Bolehnya mewakilkan sedekah kcpada orang lain. khususnya

scdckah sunah. yang dianjurkan untuk diberikan secara

sembunyi-sembunvi.

Orang yang bersedekah mendapatkan apa yang ia niatkan baik
sedekah itu sampai kepada yang berhak atau tidak.

Seorang bapak tidak boleh mengambil kembali sedekah yang

telah diberikan kepada anaknya, berbeda halnya dengan hibah.

16. Sedekah dengan Tangan Kanan

:,,. ',,L ,1,. ,' ^ 
t . tc, \. . - '-.c,t i o.al- :Ju S': & .1' ,t" Ct e li .lr *--, -";-'t _ri f
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1423. DariAbu Hurairah RA, dari NuUi SeW, beliau U..ruUau.

"Tujuh golongan yang akan dinaungi Alloh Ta'qla di baw,ah

naungan-Nya pado hari dimana tidak ada naungan selain naungan-
Nya, yaitu; (l) imam (pemimpin) yang adil, (2) pemuda yang tumbuh
dalam ibadah kepada Allah. (3) seorang loki-laki yang hatinya
terpaul dengan masjid-masjid, (,1) dua ktkiJaki yang saling mencintai
knrena Allah dan bertemu serto berpisah karena-Nya, (5) laki-loki
yang diajak oleh seorang wonita yqng memiliki keduduknn don
kecantikan, namun ia berkata 'sungguh aku takut kepada Allah' (6)

seorong laki-laki yang bersedekoh lalu menyembunyikannya hingga
longan kirinya tidak tahu opa yong diinfakkan oleh tangan kanannya,

4.

5.
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(7) .seorang laki-luki yung hardzikir (mcngingut) ,llluh dulum keudaun

sepi lalu uir malunya bcrlinang."

f . i. i q, , c , ', '-, to. ^n, . -. a .,, ',. c . , o'1
.11 ,rtp .riJt ...t; :Jp 4t 4!l ,f t €tFl ..,ll ur.6)
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1424. Dari Haritsah bin Wahab Al Khuza'i RA. dia berkata:

Aku mendengar Nabi SAW bersabda. "Hendaklah kalian hersedekah,

sttngguh akan datung kepudu kulian sualu ntasu dintana se.\eorang,

berialan membatra sedekahnya, maka laki-luki (t'ang lain) herkata,
'Seandainya engkau datang membav,anya kemarin, niscayu aku aknn

menerimanya darimu. Adapun hari ini aku tidak ntembutuhkannya'."

Keterangan Hadits:

(Bab sedekah dengan langan kanan). Maksudnya adalah hukum

sedekah dengan tangan kanan. Atau kata "bab" 
-sebagaimana 

dalam

bahasa Arabnya- diberi harakat lanwin (bahun), dan maknanya

adalah; sedekah dengan tangan kanan lebih utama atau sangat

dianjurkan.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah

tentang tujuh golongan yang dinaungi Allah di bawah naungan-Nya,

yang di dalamnya disebutkan. "hingga tangan kirinya tidak

mengetahui opa yang diiryfakkon oleh tangan kanannya." Kemudian

beliau juga menyebutkan hadits Haritsah bin Wahab yang telah

disebutkan pada bab "sedekah Sebelum Ditolak", yang di dalamnya

disebutkan, "seorong laki-laki berjalan membawa sedekahnya lalu

taki-laki (yong lain) berkata 'seandainya engkau datang

memhawanya kemarin, niscaya aku akan menerimanya durimLt'."
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Mcnurut Ibnu Rasyid, "Kesesuaian hadits llaritsah dengan judul
bab dapat dilihat dari kesamaannya dengan hadits sebelumnya.

din-rana keduanya sama-sama membawa sedekah. Karena apabila dia
membau,a sendiri sedekahnya. maka pemberian sedekah tersebut lebih
tersembunyi. dan ini semakna dengan 'Tangan kirinya tidak
mengetuhui ctpu yung diinfakkan oleh langan kanannyul Lalu lafazh
mutlaq pada hadits kedua dipahami dalam konteks lafazh muquyyad
pada hadits pertama. yakni diberikan dengan tangan kanan."

Dia .luga berkata. "Hal yang mendukung bahwa itulah yang

dimaksud Imam Bukhari adalah sikapnya yang menyebutkan bab

sesudahnya dengan judul 'Orang yang Memerintahkan Pembantunya

Memberikan Sedekah dan Tidak Menyerahkannya Sendiri'. Seakan-

akan Imam Bukhari memaksudkan pada bab ini, orang yang

membawa sedekahnva sendiri."

17. Orang yang Memerintahkan Pembantunya Memberikan
Sedekah dan Tidak Menyerahkannya Sendiri

w3Ar Li'; ,{j qr i' -u Ct f ;; i Jv':

aUu Urru meriwayatkun au.i Nabi SAW', "Dia termasak salah
seorong di antara orang-orong yang bersedekah."
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1425. Dari Aisyah I{A. dia berkata: Rasulullah SAW bcrsabda,

"Altuhilu scorang i:;lri ntengin/ukkun mukurun di rumahnyu lunpo

mcmbual karusukan, muku huginyu puhultrnyu ulus apu yung tlict

inlhkkan, clan bagi suuminyu puhalu ulu,s apu yang diu u.sahukun, clun

bagi 'khuuzin (henduhara)' sumu separli ilu. Pahulu.sebugiun mcreku

tiduk mengurangi pahula scbugian ltang luin."

Keterangan Hadits:

(Bub orung yang memerinlahkun pembanlunyu memberikan

.sedekuh dan ticlak menyerahkannya sentliri). Ibnu Al Manayyar

mengatakan. kalimat "dan tidak menyeruhkunnyu sendiri" berfungsi

untuk menandaskan bahwa yang demikian tern.rasuk perkara yang

diperboiehkan. Adapun kalimat "Sedekah dengan tangan kanan" tidak

berarti memberikan sedekah melalui perantara orang lain itu dilarang.

meskipun menyerahkannya sendiri adalah lebih utama.

- -, - -t? t. i -

$,.ritJt 'bi $ (dia termasuk salah satu dari orang-orang yang

ber.sedelkah). Pada semua riwayat Shahih Bukhari dan Shqhih Muslim,

lafazh ini dibaca "mulashaddiqain (dua orang yang bersedekah)",

yakni dalam bentuk "tatsniyah (ganda)". Al Qurthubi berkata,

"Mungkin pula dibaca 'mutashaddiqiin (orang-orang yang

bersedekah)', yakni termasuk golongan orang-orang yang

bersedekah."

Riwayat mu'allaq ini adalah penggalan hadits yang akan

disebutkan dengan sanad yang lengkap pada enam bab kemudian

dengan lafazh "khctzin (bendahara)". dan "khuzin" disini adalah

pembantu raja dalam urusan harta meski bukan pembantu dalam

makna pelayan. Kemudian di tempat ini Imam Bukhari menyebutkan

hadits Aisyah, "Apabila seorang istri mengi4fokkan makanan di

rumahnya." (Al Hadits).

Ibnu Rasyid berkata, "lmam Bukhari hendak mengingatkan

bahwa hadits ini merupakan penafsiran dari judul bab. Sebab baik

khazin, pembantu. maupun istri semuanya adalah pemegang amanah,
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tidak mempunyai hak untuk membelanjakan harta kecuali dengan izin
pemiliknya, baik melalui pernyataan tekstual maupun berdasarkan

kebiasaan yang berlaku." Masalah ini akan dijelaskan setelah tu.iuh

bab.

18. Bab

oi t..o t tloi o1,s -.o t 2t. . n. 2 ' -'
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Tidak ada sedekah kecuali ketika dalam keadaan tercukupi
(kebutuhannya). Barangsiapa bersedekah sedangkan dia atau

keluarganya membutuhkan, atau ia memiliki utang, maka utang lebih
berhak untuk dilunasi daripada bersedekah, memerdekakan budak dan

hibah. Semua itu dikembalikan kepadanya, dan dia tidak boleh

membinasakan harta manusia. Nabi SAW bersabda. "Barangsiapa
mengambil harta manusia dengan maksud membinasakannya, maka

Allah oknn membinasakan orong itu." Kecuali apabila ia dikenal sabar

dan lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri meski dia
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sangat membutuhkannya. sepcrti perbuatan Ahu []akar RA ketika

mcnycdekahkan hartanya. Demikian pula kaurn Anshar yang lebih

mengutamakan 
-saudaranya- 

kaum Muhajirin. Nabi SAW telah

melarang menyia-nyiakan harta, maka seseorang tidak boleh menyia-

nyiakan harta manusia dengan alasan sedekah- Ka'ab RA berkata.

"Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya termasuk taubatku

adalah aku lepaskan hartaku sebagai sedekah kepada Allah dan Rasul-

Nya SAW!' Beliau bersabda. 'Tuhunlah sebugiun harlumu, ilu lebih

buik hugimu'. Aku berkata. 'sesungguhnl'a aku tetap menahan

bagianku yang ada di Khaibar'."

',o,t .i . , ti t, ,i. o . o /
e t o I 7l tfl .,r*, +il -.=.*it J. + fQ_ J J-J t-

fu Jt i\t t, *tb)r'; :Jtt {': & ?nt

1426. Dari Sa'id bin Al Musayyab. dia mendengar Abu

Uurairah RA meriwayatkan dari Nabi SAW. beliau bersabda, "Sebaik-

baik sedekah adalah dalam keadaan tercukupi (kebutuhannya), dun

mulailah dari orang yang dalum langgunganmu."

' -' 
^ ', , i, . loz \ ' o -/' o ,

:)s Ss f n' &'4tf as bt'3i lf ; & ;
.: ',c . ,c,. t, t, o. 1,"., :ot, '1. o to'

,U J u;2)r'ri*'s ,J* * \x.\ .,t"*lr -r]l .r 
,} {ilt I'

1 o, ':o.".- \,ro.ro.'.ozc,o,z '..^, 1;: f-../J corr T y" J) rq
1427. Dari Hakim bin Hizam RA, dari Nabi SAW. beliau

bersabda. "Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, dan

mulqilsh dori orong yotxg menjadi tgnggun"gannnu. Sebaik-baik

sedekah adalah ketika dalam keadaan tercukupi (kebutuhannya).

Barangsiapa mohon dipelihara (untuk tidak meminta-minta), maka

Allah aknn memeliharanya. Dan barangsiapa yang mohon

dicukupknn, maka Allah qkan mencukupinya-"
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1428. Diriwayatkan dari Wuhaib, dia berkata, Hisyam telah
mengabarkan kepada kami dari bapaknya, dari Abu Hurairah RA hal
ini.

*t * \t -u it'Jy', ,i ,;* it n'r';L ;.nr "r^; i,
); -it nt :-ili::Jlrr'-a;Ar, i^2r';ir- il; ,.* i-: lu

t. . .c a )z o 
-

.alfur o" *r,lr', a;;Ar'* trJ' 'rji ,)rrr -rJr .r
1429. Dari OOOr,"n bin Umar L O**u *u*tuttut- r;

bersabda sedang beliau berada di atas mimbar (dan beliau
menyebutkan sedekah, memelihara harga diri dan meminta-minta),
"Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yong di bawah.
Tangctn yang di atas adalah pemberi, sedangknn tangan yang di
bawah adalah pemintl."

Keterangan Hadits:

Pada bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah dengan lafazh, 'p

e /* C o€ c rN2;rr (Sebaik-baik sedekah adalqh ketiks dctlam

keadaon tercukupi [kebutuhannyaU.Hal ini memberi asumsi bahwa
yang dinafikan pada lafazh pertama adalah kesempumiuulnya,
sehingga maknanya adalah; tidak ada sedekah yang sempurna kecuali
dari sisa kebutuhan. Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur Abu
Shalih dengan lafazh, 

"" P '* ot;t u zs:tb.,t 61 (sesungguhnya

sedekah itu adalah ketika dalam keadaan tercukupi). Riwayat ini lebih
dekat kepada lafazh judul bab. Imam Ahmad meriwayatkan pula
melalui jalur Abdul Malik bin Abi Sulaiman dari Atha', dari Abu

c.i * ai ,r itu 6';i iu +') *',- 
, . 

^o 
,t+r*i*n' ,k4t
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Hurairah, dengan lafazhseperti pada judul bab. Dia berkata, ^ileS* I

e )* * *Titlak adu sedckah kecuali ketika dalum kaadaun

tercukupi (kebutuhunnyu)." (Al Hadits). Demikian pula yang

disebutkan oleh Imam Bukhari secara mu'ulluq dalam pembahasan

tentang wasiat.

Ll ... egJ 
'pj J:U Ut (dun harangsiupa yang bersedekah

sedang iu buluh...). Sepertinya Imam Bukhari bermaksud

menafsirkan hadits yang beliau kutip sebelumnya, bahwa syarat orang

yang bersedekah adalah dirinya dan orang-orang yang menjadi

tanggungannya sudah tidak membutuhkan (sedekah yang dia

keluarkan) lagi.

Adapun konsekuensi kalimat "maka sedekahnya dikembalikan

kepadanya" adalah bahwa orang yang memiliki utang yang senilai

hartanya, dia tidak boleh mengeluarkan sumbangan apapun. Tetapi hal

ini 
-menurut 

ahli fikih- berlaku ketika hakim mQmutuskan untuk

menyegel harta orang itu, bahkan penulis kitab Al Mughni serta ulama

lainnya telah menukil adanya ijma' mengenai hal itu. Imam Bukhari

memperkuat pandangan tersebut dengan riwayat-riwayat yang beliau

sebutkan secara mu'allaq, sedangkan lafazh "kecuali apabila ia
dikenal sabar" adalah perkataan Imam Bukhari. Sementara perkataan

Ibnu At-Tin memberi asumsi bahwa kalimat ini termasuk bagian

hadits. Nampaknya lmam Bukhari ingin menjadikan kalimat ini untuk

membatasi keumuman hadits pertama.

Secara zhahir syarat itu berlaku khusus bagi orang yang

bersedekah. Ada kemungkinan kalimat itu juga bersifat ulnum. yakni

kecuali apabila orang yang bersedekah atau orang yang menjadi

tanggungannya maupun pemilik piutang terkenal sebagai orang yang

sabar. Kemungkinan pertama didukung oleh perumpamaan yang

beliau sebutkan, yaitu perbuatan Abu Bakar Ash-Shiddiq serta kaum

Anshar.

Ibnu Baththal berkata, "Para ulama telah sepakat bahwa orang

yang berutang tidak boleh bersedekah dengan hartanya dan tidak

1O4 - TATEI'L BAARI



nrclunasi utangnya, sehingga jelas bahwa syarat tersebut khusus bagi

orang yang akan bersedekah."

lbnu Rasyid meriwayatkan dari sebagian ulama bahwa ada

kemungkinan syarat tersebut berlaku bagi orang yang berutang,

seperti apabila orang yang memberi utang memberikan izin kepada

orang yang utang untuk memakan hartanya. Maka apabila ia lebih

mengutamakan orang lain daripada dirinya untuk mengambil jatah

makan tersebut seraya ia bersabar, hal itu diperbolehkan. Sedangkan

apabila dia tidak mampu untuk bersabar, maka sedekahnya bisa

menjadi sebab ia memakan dan membinasakan harta para pemberi

utang demi menutupi kebutuhannya. Pada kondisi seperti ini, dia tidak

dilarang untuk bersedekah.

Dalam judul bab ini tercantum lima hadits mu'allaq dan di
bawahnya terdapat empat hadits maushul. Adapun hadits mu'ullaq

yang pertama adalah; Nabi SAW bersabda, /6' jGi i;i i
(Barangsicrpa mengambil harta manusia) yang merupakan penggalan

hadits Abu Hurairah yang beliau sebutkan dengan sanad yang lengkap
(maushul) pada pembahasan tentang istiqradh (utang piutang). Hadits

kedua adalah perkataannya. dq O"r2i 'F 
-(","df .Jr,,if (Sama seperti

perbuatan Abu Bakar ketika bersedekah dengan hartanya). Dalam

hadits ma4fu' yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan di-shahih-kan

Imam At-Tirmidzi serta Al Hakim melalui jalur Zaid bin Aslam, dari

bapaknya, dia berkata: Aku mendengar Umar berkata, it')\-j V'yi

tl f st qi lijr ,Liii .5r.:r ut u.t eG ;J:r;lll *', * it &
1o n' e'4t i',Sa Ay 6 F k i1 Jr: ,d6 ,-ab,.'Q| ,t'u_ ni';.,
''n'y")) 

?rr i{i t-ii 'jt raur 't*.t o f ul i,*, ('Rasutuilah SAn

memerinlahknn knmi untuk bersedeknh. Bertepatan saot itu aku

memiliki sejumlah harta. Maka qku berkatq, "Pada hqri ini aku aknn

melampaui Abu Bakar, apabila aku melebihinya saat ini. " Lalu aku

datang dengon membqwa setengah hartaku, dan Abu Bakar datang

dengan membawa semuo harta yang dimilikinya. Nabi SAW ber:;abda
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kepudunyu, "wahai Abu Bakar, apakah yung cngkuq sisakun unluk

kcluargamu?" Dia herkata, "Aku sisukan unluk ntereku Alluh dun

Rasul-Nyu."). Hadits ini hanya dinukil oleh Hisyapr bin Sa'ad dari

Zaid. I-lisyam adalah seoftmg perawi yang berstatus shadurl' yang

hafalannya di perbi ncangkan.

Ath-Thabari dan ulama lainnya berkata. "Mayoritas ulama

mengatakan; barangsiapa menyedekahkan seluruh hartanya pada saat

badan dan akalnya sehat-. tidak memiliki utang dan sabar atas kesulitan

hidup, serta tidak ada orang yang berada dalam tanggungannya, atau

ia memiliki tanggungan namun mereka juga bersabar, maka hal itu

diperbolehkan. Apabila salah satu dari syarat-syarat ini tidak

ditemukan, maka hukrrmnya makrutr. Sebagian mereka mengatakan,

bahwa sedekah tersebut dikembalikan kepada yang memberikannya."

Telah diriwayatkan dari Umar tentang perbuatan beliau yang

mengembalikan harta Ghailan yang telah dia bagi-bagikan' Mungkin

pula pandangan ini dilandasi oleh kisah tentang Mudabbarlo yurg

akan disebutkan nanti, dimana Nabi SAW menjualnya lalu mengirim

uang tersebut kepada majikannya" karena dia membutuhkannya.

Sebagian lagi mengatakan, "sepertiga hartanya tetap disahkan sebagai

sedekah. Sedangkan apabila dua pertiganya, maka dikembalikan

kepadanya." Pandangan ini dikemukakan oleh Al Auza'i dan Makhul.

Lalu diriwayatkan pula dari Makhul bahwa dia berkata,

"Dikembalikan jika harta yang disedekahkan itu lebih dari

setengahnya."

Ath-Thabari berkata "Pendapa.t yang benar menurut mazhab

kami adalah pendapat pertama Adapun pandangan yang terpilih dari

sisi istihbab (disukai)' adalah menggolongkan sedekah itu ke dalam

bagian yang sepertiga demi mengompromikan antara kisah Abu

Bakar dengan hadits Ka'ab."

" Shoduq adalah salah salu tingkaran @i perawi yang diterima riwayatnya - penerj'
ro Mudabfur dalahbgdaf yang dijarjikan akan dimerdekakan sepeninggal majikannya - penerj.
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Fladits mu'eilluq ketiga adalah, ifViJt ]t.eJf t 
';I t.tS 1 Qlemikiun

pulu dengun kuum Anshur, lahih mengulamakan kuum Muhaiirin

[daripada diri mercku sendiriJ). Dalam hal ini ada sejumlah hadits

marfu', di antaranya hadits Anas .i €-r-\j^l'1ta-,t"Sr o')'r@t i:
]Uli '^r;tii (Kaum Muhajirin tlatang ke Madinah dan mereka tidak

mempunyai upcropu. muka knum Anshar memherikan bagian

hartanya kepuda mereka). Hadits ini akan disebutkan dengan sanad

yang mau.thul dalam pembahasan tentang hihah (pemberian). Hadits

Abu Hurairah mengenai kisah seorang Anshar yang lebih
mengutamakan tamunya untuk menyantap makan malamnya dan

makan malam istrinya akan disebutkan dengan sanad yang lengkap

pada pembahasan tentang tafsir surah Al Hasyr.

Hadits keempat adalah, )r,Jr &1121 * *jlE h, ,P C, ej
(dan Nabi SAI( melarang untuk menyio-nyiakan harta). Hadits ini
merupakan penggalan hadits Mughirah yang telah disebutkan di
bagian akhir pembahasan shalat.

Hadits kelima adalah, |S 'Jtli 
(Ka'ab -yakni lbnu Malik-

berkata...). Ini juga merupakan bagian hadits Ka'ab yang panjang

mengenai kisah taubatnya, yang akan disebutkan pada pembahasan

tentang tafsir surah At-Taubah.

Sedangkan hadits-hadits maushul, yang pertama adalah hadits

Abu Hurairah, ,? P'* og v itlLJrt 'p lsebaik-baik sedekah

adalah dalam keadaan tercukupi [kebutuhannya/). Maknanya,

sedekah paling utama adalah yang dikeluarkan oleh orang yang tidak
butuh kepada apa yang disedekahkannya itu, baik bagi dirinya
maupun orang-orang yang berada dalam tanggungannya.

Al Khaththabi berkata, "Maknanya, bahwa sedekah paling

utama adalah yang dikeluarkan seseorang dari sisa hartanya setelah

kebutuhannya terpenuhi. Oleh sebab itu dikatak un, i'r* Z*;ijr.fj lOan

mulailah dari yang menjadi tanggunganmu). "Sebagian mengatakan,
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"Maknanya. sebaik-baik sedekah adalah yang dapat menjadikan
penerimanya merasa cukup dan tidak meminta-nrinta setelah itu." Ada
pula yang mengatakan. "Maknanya sebaik-baik sedekah adalah yang

penyebabnya itu berupa kecukupan pada diri orang yang bersedekah."

Imam An-Nawawi berkata "Menurut madzhab kami,
bersedekah dengan seluruh harta hukumnya mustahab (disukai) bagi

orang yang tidak memiliki utang, tidak memiliki tanggungan yang

tidak mampu bersabar. dan pemberi sedekah sendiri termasuk orang

yang mampu bersabar menghadapi kesempitan hidup serta

kemiskinan. Apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka

hukumnya makruh."

Sementara Al Qurthubi berkata dalam kitab Al Mu/him,
"Pandangan Al Khaththabi tertolak oleh ayat-ayat dan hadits-hadits
yang berbicara tentang keutamaan orang-orang yang lebih
mengutamakan orang lain daripada_ dirinya sendiri. Di antaranya

adalah hadits Abu Dzar, ',YV $ i:illt lii 6eaemh yang paling

utama adalah yang berasal dari orang yang susah puyah lagi
memiliki sedikit harta [miskinJ). Adapun pendapat yang tepat tentang

makna hadits-hadits di atas adalah, bahwa sedekah yang paling utama

adalah yang dikeluarkan setelah dipenuhi hak-hak diri serta keluarga,

dimana seseorang yang telah mengeluarkan sedekah tidak berubah

menjadi orang yang membutuhkan bantuan orang lain. Maka, makna

4 puau hadits ini adalah terpenuhinya kebutuhan pokok; seperti

makanan, penutup aurat, serta apa yang dapat menolak sesuatu yang

tidak disukai dari dirinya. Apabila harta yang dimiliki hanya terbatas

hal-hal ini, maka ia tidak boleh mengutamakan orang lain daripada

dirinya sendiri, bahkan haram hukumnya. Karena jika ia

mengutamakan orang lain, ini akan mengakibatkan kebinasaan dan

kemudharatan bagi dirinya. Apabila kewajiban-kewajiban ini telah

terpenuhi. maka seseorang boleh mengutamakan orang lain atas

dirinya sendiri, bahkan sedekah dalam kondisi seperti ini lebih utama.

Dengan demikian, tidak ada kontradiksi antara dalil-dalil yang

disebutkan."
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i'm * i$rs (mulailah tluri oranr: yung mcniacli

lunggungunmu). Ini adalah keterangan tentang pentingnya

mendahulukan naflah diri sendiri dan orang-orang yang berada dalam

tanggungan daripada menafkahi orang lain. Masalah ini akan

dijelaskan dalam pembahasan tentang nafkah.

Hadits maushul kedua pada bab ini adalah hadits Hakim bin

Hizam, jitr 9,4 F td' .gr (Tangan tli ata.y lebih buik claripatlu

lungan di buu,eh). Adapun kesesuaiannya dengan judul bab terdapat

padalafazh, ,-;n P g il2\t'pj (seboik-baik setlekah atlalah ketika

rercukupi semua kebutuhannya). Adapun lafazh, il' U 'r.it;-;- gi
(barangsiapa mintu dipelihara [dari meminta-mintu], maka Allah
akan memeliharanycr) akan dijelaskan pada hadits Abu Sa'id beberapa

bab kemudian.

Hadits ketiga adalah hadits Abu Hurairah. dimana beliau

berkata, i+ (hal ini), yakni hadits Hakim. Imam Bukhari

menyebutkan dengan menyambungkannya dengan hadits Hakim, ,fj

'.$i @an diriwoyatkan dari l4tuhaib). Secara zhahir Imam Bukhari

menerima hadits ini dari Musa bin Ismail, dari Wuhaib, melalui dua
jalur sekaligus. Seakan-akan Hisyam terkadang menceritakan hadits
ini melalui jalur bapaknya dari Hakim, dan kadang pula melalui jalur
bapaknya dari Abu Hurairah, atau ia menceritakan dari keduanya

sekaligus namun dipisahkan oleh Wuhaib atau perawi yang menukil
darinya.

Hadits Abu Hurairah dari jalur Wuhaib telah disebutkan dengan

sanad yang lengkap (maushul) oleh Al Ismaili. dia berkata, "lbnu
Yasin telah mengabarkan kepadaku, Muhammad bin Suffan telah

menceritakan kepada kami, Hibban 
-lbnu 

Hilal- telah menceritakan

kepada kami, Wuhaib telah menceritakan kepada kami, Hisyam bin
Urwah telah menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Abu
Hurairah, dia berkata..." sama seperti hadits Hakim.
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Hadits keempat adalah hadits Ibnu Umar, LIJI 't)t (tangan rti

alas). Hanya saja lmam Bukhari menyebutkannya untuk menafsirkan
keterangan yang masih global pada hadits Hakim. Ibnu Rasyid
berkata, "Nampaknya, karena hadits Hakim bin Hizam mengandung
dua hal; hadits 'langan di alas' dan hadits 'tidak ada sedekah kecuali
ketika lercukupi semlto kebutuhannya', maka Imam Bukhari
menyebutkan juga hadits Ibnu Umar yang mencakup bagian pertama.

Hal ini dilakukan untuk menambah kuantitas jalur periwayatan hadits
itu. Ada pula kemungkinan kesesuaian hadits 'tangan di ata,s' dengan
judul bab adalah, bahwa penafsiran 'tangan di atas' sebagai orang
yang bersedekah berlaku apabila sedekah tersebut tidak terhalang dari
sisi syara', seperti orang yang berutang dan seluruh hartanya berada
dalam pengawasan pengadilan (disegel). Keumuman maknanya
dibatasi dengan hadits, 'tidak ada sedekah kecuali dari sisa
kebutuhan'."

Catatan

Imam Bukhari tidak menyebutkan materi (matan) hadits dari
jalur Hammad, dari Ay1ub, lalu ia menyambungkan sctnadnyamelalui
jalur Imam Malik. Maka, mungkin timbul dugaan bahwa keduanya
merupakan satu hadits, padahal kenyataannya tidak demikian, seperti
keterangan yang akan kami sebutkan dari Abu Daud. Ibnu Abdil Barr
berkata dalam kitab At-Tamhid, "Tidak ada perbedaan para perawi
yang menukil hadits ini dari Imam Malik." Yakni, mengenai
lafazhnya.

Demikian yang beliau katakan, namun hal ini kurang tepat,
seperti akan dijelaskan. Al Qurthubi berkata, "Pada hadits Ibnu Umar
ini tercantum penafsiran maksud'tangan di atas' dan'tangan di
bawah'. Ini merupakan dalil yang dapat menghilangkan perbedaan

dan menolak semua penakwilan yang tidak benar."

Abu Al Abbas Ad-Dani mengklaim dalam kitab Athraf Al
Muwaththa' bahwa penafsiran itu adalah perkataan perawi yang
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disisipkan dalam hadits (mudrui), akan tetapi ia tidak menyebutkan

landasan perkataannya ini. Kemudian saya temukan dalam kitab Al

Askuri.li Ash-Shahabalz melalui :;anud yang munquthi' (terputus) dari

Ibnu Umar bahwa beliau menulis kepada Bisyr bin Marwan,

"sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Tangun di alus

tebih baik daripado tungan di bawah'. Saya tidak menduga makna

tangan di bawah kecuali yang meminta, dan tangan di atas adalah

yang memberi."

Keterangan ini memberi asumsi bahwa penafsiran tersebut

berasal dari perkataan Ibnu Umar. Asumsi ini dikuatkan oleh riwayat

Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar.

dia berkata, "Kami biasa memperbincangkan bahwa tangan di atas

adalah yang memberi."
o t-

d:t;Stt '-;;Ary A:.thSt 'js1 
lOan beliuu menyeburkan sedekah

serla menjaga diri dan meminta-minta). Demikian yang terdapat

dalam riwayat Imam Bukhari, yakni menggunakan kata penghubung

''dan" antara lafazh "menjaga diri" dengan "meminlu-minta".

Sementara dalam riwayat Imam Muslim dari Qutaibah, dari Malik,

disebutkan; ai'i;jr ,f 4S (menjaga diri dari memintct-minta).

Dalam riwayat Abu Daud disebutkan , t4, .ii6$ (Dan menioga diri

darinya), yakni dari mengambil sedekah. Artinya, beliau SAW

memotivasi orang kaya untuk sedekah dan menganjurkan orang

miskin agar menjaga diri untuk tidak meminta-minta. Atau, beliau

menganjurkan untuk menjaga kehormatan diri serta mencela sikap

meminta-minta.

4t e qrij' U6 Qangan di atas adalah pemberi). Abu Daud

berkata. "Mayoritas ulama menukil dari Hammad bin Zaid dengan

lafazh 'munfiqah (pemberi)'. namun salah seorang di antara perawi

menukil dari beliau dengan lafazh'mutct'offifoh (menjaga kehormatan

diri)'. Demikian pula yang dikatakan oleh Abdul Warits dari Ayyub."
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Adapun perawi yang menukil dari Hammad dengan lafaz.h

"mula'affilith adalah Musaddad, begitu pula yang kami nukil dari

beliau dalam kitab Musnad-nya melalui riwayat Mu'adz bin Al
Mutsanna. Demikian juga Ibnu Abdul Barr, ia menukil dalam kitab

At-Tamhid melalui sanad ini. Riwayat serupa dinukil oleh Abu Rabi'

Az-Zahrani seperti yang kami dapatkan dalam pembahasan tentang

zakat oleh Yusuf bin Ya'qub Al Qadhi. Sedangkan penukilan riwayat

Abdul Warits belum saya temukan melalui jalur maushul. Abu

Nu'aim meriwayatkan dalam kitab Al Mustakhraj melalui jalur

Sulaiman bin Harb dari Hammad dengan lafazh. ,tU,iir I [rijl .utr.l

(tangan yang di atas adulah tangan pemberi). Hal ini menunjukkan

bahwa perawi yang menukil riwayat itu dari Hammad dengan lafazh
o o 

mu t a' alfifa h" tel ah mengubah lafazhnya.

Ibnu Abdil Barr berkata, 'oMusa bin Uqbah meriwayatkan dari

Nafi' dengan lafazh yang berbeda. Hafsh bin Maisarah mengatakan

darinya dengan lafazh 'munfiqah (pemberi)' seperti riwayat Imam

Malik." Saya (lbnu Hajar) katakan, demikian pula yang dikatakan

oleh Fudhail bin Sulaiman dari Nafi' yang diriwayatkan oleh Ibnu

Hibban melalui jalurnya, dia berkata, "lbrahim bin Thuhman

meriw'ayatkan dari Musa dengan lafazh'Al munfiqaft (pemberi)'."

Ibnu Abdil Barr melanjutkan, "Riwayat Imam Malik lebih tepat

dan sesuai dengan kaidah dasar. Riwayat ini didukung oleh hadits

Thariq Al Muharibi yang dikutip oleh An-Nasa'i, dia berkata, tl.J

,;- ,J'* *j .,,6t l=h\J" #t {" f.,t Pr }o i' e'Ct titl Ayt
Ulf;ir u i.ir (Kami datang ke Madinah dan ternyata Nabi SAW sedang

berdiri di atas mimbar berkhutbah di hadapan manusio, beliau

bersabda, "Tangan pemberi adalah yang di atas.").

Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Al Bazzar melalui jalur

Tsa'labah bin Zahdam juga sama seperti itu. Dalam riwayat Ath-
Thabrani dengan sanad shahih dari Hakim bin Hizam, dari Nabi SAW

disebutkan, 
'jLij;ijr 

.n-2 ,uhili i"O'i #,lir i-1 ,;;ui,j;t *.iy.irr .r;
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qi-\i lfangctn Allah tli atas tangan pemberi, tung,un pcmberi di atu's

tungan yang diberi, dan lungan orung, yung diberi udulah lung,un

puling hawah). Ath-Thabrani meriwayatkan pula dari hadits Adi Al
Jidzami yang sama seperti itu. Sementara dalam riwayat Abu Daud

dan lbnu Khuzaimah dari hadits Abu Al Ahwash Auf bin Malik. dari

bapaknya, dari Nabi SAW disebutkan, ueiljr n-s ,;titnr J=t ,;-f/j ga)r

jllJr f.Ut A't,S d' (Tangan itu tigo macam: tungan Allah yang

di alos, tangan pemberi yang berado di bau,ahnyu dan tangun

peminta yang berada paling bau,qh).

Dalam riwayat Imam Ahmad dan Al Bazzat dari hadits

Athiyyah As-Sa'di disebutkan, jLlr g ili.t t.gJ' C uuiiir :Uir

(Tangan pemberi adalah yang di atas, dan pemintu udalah yang di

bawah). Hadits-hadits ini saling mendukung dan menyatakan bahwa

tangan di atas adalah pemberi dan yang di bawah adalah peminta.

Inilah pendapat jumhur ulama.

Sebagian mengatakan, tangan di bawah adalah yang menerima

sedekah, baik didahului dengan meminta atau tidak. Tapi pendapat ini

tidak disetujui oleh sebagian ulama dengan alasan bahwa sedekah

jatuh ke tangan Allah sebelum sampai ke tangan penerimanya. Ibnu

Al Arabi berkata, "Kesimpulannya, bahwa tangan di bawah adalah

tangan peminta. Adapun tangan penerima tidaklah demikian, karena

tangan Allah adalah pemberi dan penerima sekaligus, dan keduanya

sama-sama kanan."

Pernyataan ini perlu dianalisa lebih lanjut. sebab pembahasan di

sini hanya berkisar tangan manusia. Adapun tangan Allah SWT

ditinjau dari sisi bahwa Dia memiliki segala sesuatu, maka dikatakan

sebagai pemberi. Apabila ditinjau dari sisi penerimaan-Nya terhadap

sedekah serta keridhaan-Nya, maka tangan Allah dikatakan sebagai

penerima, dan tangan-Nya berada di atas segala keadaan. Sedangkan

tangan manusia terbagi menjadi empat macam. Pertama, tangan

pemberi, yaitu tangan yang di atas seperti yang telah disebutkan dalam

berbagai hadits. Kedua, tangan yang meminta, yaitu tangan yang di
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bawah, baik mengambil pemberian maupun tidak sebagaimana

disebutkan dalam hadits. Ketiga, tangan yang memelihara untuk tidak
mengambil pemberian meski tangan pemberi telah dijulurkan
kepadanya. Tangan ini dikatakan "tangan di atas" secara maknawi.

Keempat, tangan penerima tanpa meminta. Jenis ini telah

diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mereka mengatakan bahwa

tangan ini termasuk "langan di bawah". Pendapat ini berdasarkan

pada perkara inderawi. Adapun secara maknawi. bisa saja dikatakan
"tongon di qlas" dalam sebagian keadaan. Dengan demikian, dapat

dipahami bahwa pendapat merekalah yang menggolongkannya

sebagai "tongan di atas".

Ibnu Hibban berkata, "Tangan pemberi lebih utama daripada

tangan yang meminta, tapi tidak lebih utama daripada tangan

penerima yang tidak meminta, sebab mustahil apabila tangan yang

diberi hak menerima sesuatu berada di bawah tangan yang melakukan
sesuatu karena suatu kewajiban atasnya, atau dalam rangka
mendekatkan diri kepada Allah SWT secara suka rela. Mungkin saja

tangan yang mengambil apa yang dibolehkan lebih utama daripada

tangan pemberi." Diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri bahwa tangan

di atas adalah pemberi, sedangkan tangan di bawah adalah yang tidak
memberi, namun tidak ada ulama lain yang menyetujuinya.

Sebagian ulama sufi mengatakan, tangan di atas lebih utama

daripada tangan pemberi secara mutlak. Pendapat serupa telah dinukil
oleh Ibnu Qutaibah dalam kitab Gharib Al hadits, kemudian dia

berkata, "Aku melihat bahwa mereka itu tidak lain adalah orang-orang
yang terpaku untuk meminta-minta, lalu mereka mengemukakan

hujjah untuk melegitimasi perbuatan yang rendah. Apabila boleh

demikian, niscaya budak yang dimerdekakan kedudukannya akan

berada di atas majikan yang telah memerdekakannya."

Saya (Ibnu Hajar) membaca dalam kitab Mathla' Al Fawa'id
karangan Jamaluddin bin Nabatah mengenai makna lain sehubungan

dengan penafsiran hadits tersebut, beliau berkata, "Lafazh 'tangan'
dalam hadits ini berarti nikmat, seakan-akan maknanya adalah;
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pcnlberian yang banyak lcbih baik daripada pembcrian yang scdikit."
Beliau berkata pula. "lni merupakan motivasi untuk nrelakukan

perbLratan mulia dengan nrenggunakanlafazh yang sangat singkat. IJal

ini didukr.rng oleh salah satu dari dua penakwilan pada sabdanya. 6

e '6i (upu-u1tu yung meninggulkan kecukupan). yakni apa-apa ) ang

dapat memberi kecukupan berbeda apabila diberikan kepada satr-r

orang." Lalu beliau menegaskan bahwa pandangan demikian lebih

baik daripada menrahami lafazh 'otangan" dalam arti anggota badan

)'ang sebenarnya. karena yang demikian tidaklah bersifat tetap,

dimana terkadang orang yang mengambil pemberian lebih baik di
hadapan Allah SWT daripada orang yang memberi."

Sa.va (lbnu Hajar) katakan, bahwa perincian-perincian ini
kenibali kepada makna memberi dan mengambil. dimana tidak dapat

dipastikan secara mutlak bahwa orang yang memberi lebih utama

daripada orang yang menerima. Ishaq telah meriwayatkan dalam

.Vusnad-nya melalui jalur Umar bin Abdullah bin Urwah bin Az-
Zubair. bahwa Hakim bin Hizam berkata, "Wahai Rasulullah, apakah

tangan yang di atas?" Beliau bersabda, '*U',l:.# 
d, (Tungan yang

memberi dan tidak menerima). Kalimat. 'ill li (dan tidak menerima)

sangat tegas menyatakan bahwa tangan yang mengambil pemberian
bukanlah tangan di atas.

Semua penakwilan yang terkesan dipaksakan ini akan pupus

dengan sendirinya di hadapan hadits-hadits yang dengan tegas

menyatakan apa yang dimaksud. Sikap paling tepat adalah

menafsirkan hadits dengan hadits pula. Kesimpulan dari atsar-atsar

terdahulu adalah, bahwa tangan paling atas adalah yang memberi,
kemudian tangan yang menjaga diri untuk tidak mengambil. lalu
tangan yang mengambil tanpa didahului permintaan, dan tangan
paling bawah adalah tangan yang meminta serta tidak mau memberi.
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Pelaiaran yanq dapat diambil

Menurut lbnu Abdil Barr, dalam hadits ini terdapat beberapa hal

yang dapat dijadikan pelajaran:

l. Bolehnya berbicara dengan khatib tentang apapun yang

diperkenankan, baik nasihat, ilmu maupun masalah peribadatan.

2. Motivasi bersedekah untuk ketaatan.

3. Keutamaan orang kaya daripada orang miskin apabila ia

menunaikan kewajibannya, sebab pemberian hanya dapat

dilakukan saat berkecukupan. Perbedaan pendapat mengenai

masalah ini telah dijelaskan dalam hadits "orong-orang kayct

telah pergi dengan membawa semua pahalu" di bagian akhir

pembahasan tentang sifat shalat.

4. Tidak disukainya meminta-minta dan anjuran menjauhkan diri

darinya, namun ini berlaku saat kondisi tidak mendesak atau

tidak ada kekhawatiran akan binasa. Ath-Thabrani

meriwayatkan dari hadits Umar --dengan sanad yang masih

diperbincangkan- dari Nabi SAW, q P\ * U ufiJr U

8r;r).iti ri1 l;it (Orangyong mentberi dalqm keadaan lapang

tidaklah lebih utama daripada orang yang menerima pemberian

apabila io benar-benar membutuhkan). Hadits Hakim ini akan

dijelaskan dengan panjang lebar pada bab "Memelihara Diri dari

Meminta-minta".

19. Orang yang Menyebut-Nyebut Pemberiannya

e;4$ii",Li:;I ii.ilr\& rrui s o'jii d/l') :4'-A,

q1r .1.sii

l;
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Berdasarkan firman-Nya, "Orung-orang yong menafkuhkun

harlanya di.jalun Allah, kemudiun mereku tiduk mengirinS1i upu yung

tlina/kuhkannya ilu dengan menyebut-nyebut pemberiunnyu dan

dengun liduk menyakiti (perusan si penerimu)." (Qs. Al Baqarah (2):

262)

Keterangan

Judul bab ini hanya tercantum dalam riwayat Al Kasymihani

tanpa ada hadits yang disebutkannya. Seakan-akan Imam Bukhari

hendak mensinyalir rirvayat yang dinukil oleh Imam Muslim dari Abu

Dzar, dari Nabi SAW, ,l f, *{ ) ,5ii' i6"i, !?t l'rlr' p& ) irx,

a ,y Qiga golongan yang Allah tidak akan berbicora dengan mereks

pada hari kiamut; (yaitu) Al Mannan, yakni orang tidak memberi

sesuatu kecuali akan menyebut-nyebutnya".). Oleh karena hadits ini
tidak memenuhi kriteria Shahih Bukhari, maka beliau hanya

mengisyaratkannya.

Dalam hal ini kesesuaian ayat dengan judul bab sangat jelas,

yaitu apabila menyebut-nyebut sumbangan yang diberikan di jalan

Allah SWT adalah tercela, maka apalagi dengan menyebut-nyebut

pemberian bukan untuk kepentingan di jalan Allah. Al Qurthubi
berkata, "Menyebut-nyebut pemberian umumnya dilakukan oleh

orang yang kikir dan suka membanggakan diri. Orang yang kikir akan

merasa telah mengeluarkan pemberian yang sangat besar, meskipun

nilainya kecil. Sedangkan orang yang membanggakan diri didorong

oleh perasaan bangga untuk memandang dirinya, merasa telah

memberi nikmat dengan hartanya kepada orang yang menerima

sedekah, meskipun orang tersebut lebih utama. Semua ini dilandasi

oleh kebodohan dan lupa akan nikmat Allah yang telah dianugerahkan

kepadanya. Apabila seseorang merenungkan dengan baik, niscaya ia

akan mengetahui bahwa menyebut-nyebut pemberian itu tidak akan

mendatangkan manfaat.
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20. Orang yang Suka Menyegerakan Sedekah tanpa Menunda-
nunda

i' ''': t"c' 'o', fit'n'.,.rrt;=ir ; alL oi'^E)I ci cr ;Gte :Jle 4Jb a;.r J ry Jl 1\J,. ,_.

ti .* * 4t',f; i ,:L';G'reat *i * "ut &'Ct to

i,;, i, €'.-b * ,Jd -;i S*')i- ,'aL {e?

ii:*i ,'o*l'ci A* al;,)t''1

1430. Dari Ibnu Abi Mulaikah bahwa Uqbah bin Al Harits RA
menceritakan kepadanya, dia berkata, 'Nabi SAW shalat Ashar
mengimami kami, lalu beliau tergesa-gesa hingga masuk ke rumah.

Tidak lama kemudian beliau keluar. Aku berkata (atau dikatakan
kepadanya), maka beliau bersabda, 'Aku meninggalkan emos

batangan dari harta sedekah di rumahku, dan aku tidak suka

membiarkannya bermalam (di rumahku), maka aku
membagikannyo'."

Keteransan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Uqbah bin Al Harits, "Nabi
SAW shalat Ashar mengimami kami lalu beliau tergesa-gesa,

kemudian masuk rumah". Di dalamnya disebutkan, "Ak?t

meninggalkan emas botangan di rumahku yang berasal dari harta
sedekah, dan aku tidak suka membiarkannya bermalam (di rumahku),
maka aku memb agikannya."

Ibnu Baththal berkata, "Pada hadits ini terdapat keterangan

bahwa kebaikan itu sebaiknya segera dilaksanakan, karena banyak

rintangan dan halangan yang akan menghambatnya, bahkan tidak
diketahui kapan kematian datang, maka menunda-nunda perbuatan

baik tidaklah terpuji." Ulama yang lain menambahkan, "Ini lebih
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cepat untuk membebaskan tanggungan, menjauhkan sikap mengulur

waktu. bahkan lebih diridhai Allah SWT."

Ibnu Al Manayyar berkata, "lmam Bukhari memberi judul

dengan lafazh'orang yang menyukai', padahal dia mungkin memberi
judul 'tidak disukai membiarkan harta sedekah bermalam di rumah',

karena lafazh'tidak disukai' jelas tertera dalam hadits. Sementara

masalah disukai menyegerakan sedekah hanyalah disimpulkan dari

konteks hadits, dimana Nabi SAW tergesa-gesa masuk rumah lalu

membagikan sedekahnya. "

21. Anjuran Bersedekah dan Tidak Berlebihan dalam

Mengeluarkan Sedekah

1431. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW keluar pada

hari raya lalu shalat dua rakaat, beliau tidak shalat sebelumnya dan

tidak pula sesudahnya. Kemudian beliau pergi ke tempat kaum wanita

bersama Bilal dan menasihati serta memerintahkan mereka untuk

bersedekah. Maka kaum wanita melemparkan (menyedekahkan)

gelang dan kalung mereka."

J"i'', 
'':tS
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1432- Dari Abu Burdah bin Abi Musa, dari bapaknya RA, dia

berkata, "Biasanya Rasulullah SAW apabila didatangi seorang

peminta atau dimintai suatu kebutuhan, maka beliau bersabda,

'Bersikaplah pertengahan, niscaya kulian akan diberi pahalo, dan

Allah memuluskan apu yang dikehendaki-Nya melului lisan Nabi-
Nyo'."

c. Jo
l to

,-rl J

1433. Dari Abdah dari Hisyam, dari Fathimah, dari Asma' RA,
dia berkata, "Nabi SAW bersabda kepadaku, 'Jangan kikir bersedekah

karena takut miskin, sehingga Allah akan mempersempit rezeki-Nya
terhadapmrz'. " Utsman bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada

kami dari Abdah, beliau bersabda, "Janganlah menghitung-hitung

dan menimbun harta karena takut bersedekah sehingga Allah akan
mempersempit rezeki-Nya terhadapmu."

Keterangan Hadits:

Ibnu Al Manayyar mengatakan, bahwa disebutkannya "anjuran"
dan "tidak berlebihan" dalam bersedekah, karena keduanya

memberikan rasa lapang dan tenteram bagi orang yang membutuhkan
(sedekah). Namun keduanya memiliki perbedaan, dimana "anjuran"
itu bermakna memotivasi untuk bersedekah dengan cara menyebut
pahala bagi pelakunya, sedangkan "pertengahan dan tidak berlebihan
dalam bersedekah" mengandung makna permohonan dan saling
membantu dalam menunaikan pemberian. Keduanya juga berbeda dari
sisi bahwa sikap pertengahan itu hanya dilakukan dalam kebaikan,
berbeda dengan motivasi.
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Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits dalam bab ini. Perlama,

adalah hadits lbnu Abbas tentang anjuran bagi kaum wanita untuk

bersedekah, yang telah disebutkan dalam pembahasan tentang 'lclain

(dua hari raya). Kedua. hadits Abu Musa yang berbunyi,"Bcrsikuplah

perlengohan, niscaya kalian akan tliberi pahalu." Hadits ini akan

disebutkan pula pada bab "Syafaat" dalam pembahasan tentang adab

(tata krama). Ibnu Baththal berkata, "Janganlah berlebihan (bersikap

pertengahan dalam bersedekah), niscaya kalian akan mendapatkan

pahala, meskipun kebutuhan orang itu terpenuhi atau tidak." Keliga.

hadits Asma' binti Abi Bakar Ash-Shiddiq, ".langan kikir dalam

bersedekah karena takut miskin, sehingga Allah akan mempersempit

rezeki-Nya terhadupmu." Dalam riwayat yang lain disebutkan,

"Janganlah menghitung-hitung dan menimbun harta karena takut

bersedekah, sehingga Allah akan mempersempit rezeki-Nya

terhadapmu." Di sini subjeknya disebutkan dengan jelas.

Abdah yang dimaksud adalah Abdah bin Sulaiman, dan Hisyam

adalah Hisyam bin Urwah. Sedangkan Fathimah adalah Fathimah

binti Al Mundzir bin Az-Zubair, istri Hisyam. Adapun Asma' adalah

nenek keduanya dari pihak bapak. Adapun perkataannya "Abdah telah

menceritakan kepada kami", yakni melalui sanad yang tersebut di

atas. Ada pula kemungkinan hadits ini dinukil oleh Abdah dari

Hisyam dengan dua lafazh. An-Nasa'i dan Al Ismaili telah

menceritakan hadits tersebut melalui jalur Abu Muawiyah dari

Hisyam dengan dua lafazh sekaligus. Lalu akan disebutkan pula dalam

riwayat Imam Bukhari pada pembahasan tentang hibah (pemberian)

melalui jalur Ibnu Numair dari Hisyam, juga dengan dualafazh. Akan

tetapi dengan lafazh $'p sebagai ganti lafazh 6'*, namun keduanya

mempunyai makna yang sama. Penisbatan Al Wa'yubagi Allah adalah

bentuk kiasan menahan pemberian. I I

" Ini uduluh kesalahan yang tidak pantas bagi pensyarah. dan yang benar adalah menetapkan sifat

tersebut bagi Allah SWT sebagaimana hakikatnya, menurut pengertian vang sesuai dengan-Nya,

sama seperti pengertian semua sitat yang lain. Allah SWI membalas pelaku amalan sesuai dengan

amalannya. Barangsiapa membuat makar, maka Allah akan membuat makar untuknya; dan

barangsiapa menipu, niscaya Allah akan menipunya. Dernikian pula siapa yang menaruh harta dalant
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Makna lafazh Al lhshau' adalah mengetahui kadar sesuatu

dengan menimbang atau mengukur. Adapun makna hadits adalah;

larangan untuk tidak mengeluarkan sedekah karena takut akan habis,

bahkan perbuatan itu merupakan penyebab paling besar dalam

memutuskan keberkahan, karena Allah SWT memberi balasan atas

apa yang diberikan tanpa perhitungan. Barangsiapa diberi tanpa batas,

seharusnya tidak menghitung-hitung saat memberi. Barangsiapa

mengetahui bahwa Allah memberinya rezeki dari arah yang terduga,

maka sepantasnya ia memberi tanpa menghitung-hitung.

Sebagian mengatakan bahwa maksud lafazh Al lhshaa' adalah

mengumpulkan dan menyimpan tanpa menyedekahkan sebagian

darinya. Adapun Al lhshaa' dari Allah SWT adalah memutuskan

keberkahan, menahan rezeki, atau meminta pertanggungjawaban di
akhirat.

Ibnu Rasyid berkata, "Mungkin saja terjadi kesamaran mengenai

kesesuaian hadits Asma' dengan judul bab, namun hal itu sangat jelas

bagi mereka yang dapat memahami makna tahridh (anjuran) dan

syafaat (bersikap pertengahan dalam bersedekah) yang ada dalam

hadits, karena kedua kata itu dapat saling menggantikan posisi yang

lainnya. Inilah rahasia mengapa bab di atas diakhiri dengan hadits

Asma'."

22. Sedekah Sesuai Kemampuan

ilt ,rb"ct Jt-ie
,jb>,t tl

1434. Dari Asma' binti Abu
kepada Nabi SAW, maka beliau

Bakar RA, bahwa dia datang

bersabda, "Janganlah engkau

penyimpanan, niscaya Allah akan berbuat demikian kepadanya. lnilah perkataan Ahlu Sunnah wal
Jama'ah. Peganglah dengan teguh, niscaya engkau akan mendapatkan kesuksesan dan keselamatan.
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menahan-nuhun (liduk muu hersedekah), sahingga Ailuh ukun

mcnahun (lidak mau memberi) unlukmu. Karenu itu, hendukluh kumu

me nge I ua r ka n hur I a me nuru I ke s anggupunmu."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Asma' yang terdapat pada bab

sebelumnya. namun melalui ialur lain. Di sini beliau menyebutkan

lafazh melaluijalur Hajjaj bin Muhammad, karenalafazh yang dinukil

melalui jalur Abu Ashim tidak menyebutkan tentang "sebalas

kemampuan". Adapun lafazh riwayat Abu Ashim akan disebutkan

dalam pembahasan tentang hibah (pemberian) dengan materi yang

lebih lengkap.

23. Sedekah dapat Menebus Dosa

:^-o 
^isr q,'; lG :'JG * 

^ist ._*1 AL * f.tt ,J_.i *
'iu sa.;jt f *j & rtr & ilt J;, eri'*-'#)
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1435. Dari Abu Wa'il, dari Abu Hudzaifah RA, dia berkata:

Umar RA berkata, "siapakah di antara kalian yang menghafal hadits

Rasulullah SAW tentang fitnah?" Ia (Abu Hudzaifah) berkata, "Aku

berkata, 'Aku menghafalnya sebagaimana yang beliau sabdakan'.

Beliau (Umar) berkata, 'sesungguhnya engkau memang pantas untuk

itu. bagaimanakah yang beliau sabdakan?' Aku berkata, 'Fitnah

(cobaan) seorang laki-laki pada istri, anak dan tetangganya (dapat)

ditebus oleh shalat, sedekah dan hal-hal makruf ." Sulaiman berkata,

"Beliau biasa mengatakan, 'Shalat, sedekah, memerintah kepada yang

makruf dan mencegah dari yang munkar"' beliau (Umar) berkata,

"Bukan ini yang aku maksudkan, akan tetapi aku maksudkan yang

bergolak seperti gelombang di lautan." Ia (Hudzaifah) berkata, "Aku
berkata, 'Hal itu tidak membahayakan bagimu sedikit pun. wahai

Amirul mukminin, antara engkau dan dia terdapat pintu yang

terkunci!"' Umar berkata, "Apakah pintunya dirusak atau dibuka?" Ia

(Hudzaifah) berkata, "Tidak, bahkan dirusak!" Beliau berkata,

"sesungguhnya apabila dirusak, niscaya tidak akan (bisa) ditutup

selamanya." Ia (Hudzaifah) berkata, "Aku berkata, 'Benar!"' Ia (Abu

Wa'il) berkata, "Kami merasa segan untuk bertanya kepadanya,

'siapakah pintu itu?' Maka kami berkata kepada Masruq, 'Tanyakan

kepadanya!' Lalu ia menanyakan hal itu." Maka Hudzaifah berkata,

"l-Jmar RA." Ia (Abu Wa'il) berkata, "Kami berkata. apakah Umar

mengetahui siapa yang engkau maksud?" Beliau (Hudzaifah)

menjawab, "Benar, sebagaimana (ia mengetahui) bahwa setelah esok

ada malam. Yang demikian itu karena aku telah menceritakan suatu

cerita kepadanya yang tidak menimbulkan kesalahan dalam

memahaminya."
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Keterangan

Dalam bab ini disebutkan hadits Hudzaifah, "Fitnoh seorang

laki-laki pada istri, anak don lelangganya ditebus oleh shalal dan

sedekah". Hadits ini telah disebutkan pada pembahasan tentang shalat,

dan akan dibahas kembali dengan tuntas pada pembahasan tentang

tanda-tanda kenabian.

24. Orangyang Bersedekah Saat Musyrik lalu Masuk Islam

' ." I . o7.7cljl c+lrl

v'kr
O , 1,

;.t .jrl-' t '

:t',5'-:, [ ,Ljj :'Jriibitr o1., {f q &'*
,'y't !*'ri i* i *ot q. e,'rki *
J{c:1;i:lu': &rtt * at'P*.1i:,

o/

1436. Dari Hakim bin Hizam, dia berkata, "Aku berkata, 'Wahai

Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang apa-apa yang aku lakukan

dalam rangka taqarrub pada masa jahiliyah; baik berupa sedekah, atau

membebaskan budak, mempererat hubungan kekeluargaan

(silatunahim), apakah memperoleh pahala?' Nabi SAW bersabda,

'Engkou teloh masuk Islam dengan memperoleh kebaikon di masa

lalu'."

Keteranqan Hadits:

(Bab orang yang bersedekah saat musyrik lalu mosuk Islam),

yakni apakah perbuatan itu mendapat pahala atau tidak? Ibnu Al
Manayyar berkata, "lmam Bukhari tidak menetapkan hukumnya

karena adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini." Saya (Ibnu

Hajar) katakan, bahwa hal ini telah dijelaskan pada pembahasan

tentang iman ketika membicarakan hadits "Apabila seorong hambo
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ma.1;uk lslam lalu memperbuiki keislumannya". Tidak ada halangan

bagi Allah SWT untuk menambahkan pahala perbuatan yang

dilakukan waktu masih kafir ke dalam kebaikan-kebaikannya setelah

masuk Islam. sebagai bentuk anugerah dan kebaikan.

"r1Xi 
lotu lakukan tJalam rangka mendekalkan diri kepada

Allah). Lafazh Al Hanats pada dasarnya bermakna dosa. Seakan-akan

ia mengatakan, "Aku lakukan dalam rangka melepaskan dosa dari

diriku." Ketika Imam Bukhari menyebutkan hadits ini dalam

pembahasan tentang adab melalui jalur Abu Al Yaman dari Syu'aib,

dari Az-Zuhri, maka beliau berkata di bagian akhirnya, "Dan

diriwayatkan dari Abu Al Yaman dengan lafazh'Atahonnat'. yakni

diakhiri dengan huruf la'." Lalu dinukil dari Abu Ishaq bahwa makna

"qtahannat" adalah membebaskan diri. Beliau berkata. "Hal serupa

dinukil pula oleh Hisyam bin Urwah dari bapaknya." Adapun hadits

Hisyam telah disebutkan Imam Bukhari dalam pembahasan tentang

'itq (membebaskan budak) dengan lafazh, e. |*si * (Aku

melakukannya dalam rangka "tahannut "), yakni membebaskan diriku
dengannya. Iyadh berkata, "Sejumlah perawi dalam Shahih Bukhari
telah menukilnya dengan lafazh'tafuannuts' dan'tahannut', namuin

lafazh pertama lebih shahih baik dari segi periwayatan maupun

makna."

f3 y't1^j6 "ti 
l3b'g, (berupa sedekah, atau membebaskan

budak, atau mempererat hubungan kekeluargaan [silaturrahimJ).
Demikian yang terdapat dalam riwayat ini. yakni menggunakan kata

sambung "atau", sementara dalam riwayat Syu'aib dengan

menggunakan kata sambung "dan". Lalu dalam riwayat Abdurrazzaq

dari Ma'mar, tidak dicantumkan lafazh "sedekah". Dalam riwayat
Hisyam yang telah disinggung dikatakan bahwa beliau telah

memerdekakan budak pada masa jahiliyah sebanyak dua ratus orang

yang dibawa di atas dua ratus unta. Lalu pada bagian akhir disebutkan,

t f>tl"l' q|*a rt *lrrr"l' e'ittc * iii i l,i (Demi Ailah, aku
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lidak meninggalkan solu pun yang aku lqkukan puda musa jahiliyah
meluinkan aku lokukun dalam Islam yang serupa dengannva).

f ,t'.;l; t; tb 'c,,J.Jri (Engkuu telah masuk Islam dengan

memperoleh kebaikan di masa lalu). AlMaziri berkata, "Secara zhahir

bahwa pahala kebaikan yang telah dikerjakannya akan dituliskan
untuknya. sehingga kalimat tersebut secara lengkap berbunyi, 'Engkau

masuk Islam dengan diterimanya kebaikan yang dahulu engkau

lakukan'." Sedangkan Al Harbi berkata, "Maknanya. engkau akan

mendapatkan pahala kebaikan yang telah engkau kerjakan. Adapun

orang yang mengatakan bahwa orang kafir tidak diberi pahala, telah

memahami hadits ini dari sisi yang lain,l2 di antaranya; karena

perbuatanmu itu engkau melakukan tabiat yang baik dan engkau dapat

mengambil manfaat dari tabiat tersebut dalam Islam. Lalu kebiasaan

itu telah membentangkan jalan bagimu untuk melakukan kebaikan.

Atau dengan sebab itu engkau telah mendapatkan pujian yang baik,
dan pujian ini akan tetap bersamamu dalam Islam. Atau karena
perbuatan yang baik itu maka engkau diberi petunjuk kepada Islam,
sebab permulaan itu merupakan tanda bagi tujuan akhir. Atau dengan

sebab perbuatan itu engkau diberi rezeki yang lapang."

Ibnu Al Jauzi berkata, "Dikatakan bahwa jawaban pertanyaan

itu telah diriwayatkan dari Nabi SAW, karena sesungguhnya Hakim
bertanya, 'Apakah aku mendapatkan pahala dari perbuatanku itu?'
Beliau SAW bersabda, 'Sesungguhnya engkau masuk Islom dengan
mendapotkan kebaikan di masa lallt", dan membebaskan budak
termasuk perbuatan baik. Seakan-akan maksud beliau SAW,
sesungguhnya engkau telah melakukan perbuatan baik. dan pelaku
perbuatan baik pantas mendapatkan pujian serta balasan di dunia.

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Anas, dari Nabi SAW, 7<ir t1
o ,1.o.. . i- -6r. ,^t.a# U ilti;- G ,* O:ilu gfu' C ,at/- lsesungguhnya orang kafir

'' S.rru tinjauan ini tidak nremilik lantlasan yang kuat. dan yang benar adalah apa yang dikatakan oleh
Al Maziri dan Al Harbi tentang makna hadits. Ini merupakan dalil bahwa apa yang dilakukan orang
kafir berupa kebaikan akan diberi ganjaran apabila ia mati dalam keadaan lslam. lhallahu a'lam.
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diberi balasun di dunia berupa rezeki atas kebaikan yang

dilakukannya).

25. Pahala Bagi Pelayan Apabila Bersedekah atas Perintah

Majikannya tanpa Membuat Kerusakan

tt..
4IJl )9',

t, :

;i-lr
,*j + frr ,b ^t

tf,t v,G?i A "s 
':*'* 

9\,t..+,e ,;;l1A'1 l.-S

't 
"x-G *

o le.. .1 .C-rI4, l)l

U-. V'r\:
1437.Dari Aisyah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

"Apabila seorang istri bersedekah dari makonan suaminya tonpo

membuat kerusakan, maks baginya pohalanya dan bagi suaminya

(pahala) atas usahanya, dan bagi 'khaazin (bendahara)' sama seperti

illt-"

i'r".i"jr oiAt ilu '*': * ilt J:" "4t ,f ;; o_ri t
, * 6; ik :.ri 6 -;E; jG c'r',- ';* qlt :tui

.q"'*At Li :r{'fi qlt J\'^5:'o *
1438. Dari Abu Musa, dari Nabi SAW, beliau bersabda, '7l

Khazin (bendahara) yong muslim lagi jujur dan melaksanakan

-mungkin 
beliau mengucapkan: memberi- apa yang diperintahkon

kepodonya untuk membayar dengan sempurno dan cukup serta

dengart suka rela, ia menyerahkannya kepada yang diperintahkan

untuk diberikan, mako ia termosuk salah satu di antara dua orang

yang bersedekah."
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Keteranqan Hadits:

(Bub puhala bagi pelayan upabila bersedekuh utus perintuh

majikannyu lanpa membuat kerusakan). Ibnu Al Arabi berkata,

"Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang istri yang

menyedekahkan sesuatu dari rumah suaminya. Sebagian

membolehkannya bila yang disedekahkannya itu tidak banyak dan

tidak berpengaruh pada hartanya. Sebagian lagi memahami bahwa jika
hal itu telah diizinkan oleh suaminya. Pendapat inilah yang dipilih
oleh Imam Bukhari. Oleh sebab itu, beliau membatasi judul bab

dengan lafazh 'atas perintahnya'. Namun ada pula kemungkinan

bahwa masalah ini berdasarkan kebiasaan yang dilakukan."

Adapun batasan "tidak sampai membuat kerusakan" merupakan

hal yang disepakati. Sebagian ulama mengatakan, "Maksud sedekah

istri, budak dan khazin adalah memberi nafkah kepada orang yang

berada dalam tanggungan pemilik harta tersebut untuk

kemaslahatannya. Bukan berarti mereka boleh menyedekahkan harta

pemilik rumah kepada orang miskin tanpa izinnya." Sebagian lagi

membedakan antara istri dan pelayan (budak), mereka berkata, "lstri
memiliki hak terhadap harta suami dan dapat mengambil kebrjakan
dalam rumahnya, maka ia boleh bersedekah dari harta di rumah

suaminya. Berbeda dengan pelayan yang tidak memiliki hak apa-apa

dalam membelanjakan harta majikannya, maka disyaratkan adanya

izin sang majikan." Akan tetapi pendapat ini dikritisi dengan

mengatakan apabila hak istri telah dipenuhi, lalu dia bersedekah dari

sebagian hartanya, maka hal itu menjadi haknya secara mutlak.
Sedangkan apabila ia bersedekah dari harta selain yang menjadi

bagiannya, maka harus seizin suaminya.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua hadits. Pertama.

adalah hadits Aisyah yang akan disebutkan pada bab berikutnya.

Kedua, adalah hadits Abu Musa, dimana dalam diri seorang "khazin
(bendahara)" harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut; di
antaranya adalah orang Islam (muslim), sehingga tidak termasuk

"khazin" yang kafir. Batasan kedua adalah jujur, sehingga tidak
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termasuk "khazin" yang khianat. Selanjutnya sedekah yang

dikeluarkan atas perintah majikannya hanya akan mendapatkan pahala

jika tidak dikurangi, karena mengurangi dari yang diperintahkan

termasuk perbuatan khianat. Di samping itu, harus disertai dengan

keridhaan supaya niatnya tidak hilang, dimana hilangnya niat akan

menghapus pahala. Inilah syarat yang harus ada.

26. Pahala Istri Apabila Bersedekah atau Memberi Makan dari
Rumah Suaminya tanpa Membuat Kerusakan

1439. Dari Aisyah RA, dari Nabi SAW, "Yokni apabilct istri
bersedekoh dari rumah suaminya."

t\l :l--1 * ilt J,'r;tt'Js ,us w rtt o1: "*.e ?
,y 

^', 
,r^?i A ok ii;"'* G;: i i if;r .:*i

.';2i *re't';kt L,,'; ;u,i'E gg)
1440. Dari Aisyah RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda,

"Apabila istri memberi makan dari rumah suaminya tanpa membuat

kerusakon, maka ia mendapatkan pahalanya, dan bagi (suami)nya

samq seperti itu, begitu juga bagi khazin (bendahara) Bagi

(suami)nya (pahala) atas usaha yang ia lakukan, dan baginya (istri)

pahala atas apa yang ia sedekahkan."
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1441. Dari Aisyah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Apabila wonito bersedekah dari makanon di rumohnyq tanpa

membuat kerusakan, moka io akan mendapatkan pahalonya, dan bagi
suami (pahala) qtqs usahanya mencari rezeki, dan bagi khazin
(bendahara)' soma seperti itu."

Keterangan Hadits:

Pembahasan ini telah dijelaskan pada bab sebelumnya, namun di
sini tidak dibatasi dengan lafazh "atas perintah" seperti pada bab

sebelumnya. Untuk itu dikatakan bahwa Imam Bukhari membedakan

antara hukum istri dan pelayan, dimana istri memiliki hak untuk
mengambil kebijakan dalam rumah suaminya dalam batas yang tidak
menimbulkan kerusakan, dan umumnya hal ini diridhai oleh
suaminya. Berbeda halnya dengan pelayan (budak) dan "khazin
(bendahara)". Pandangan ini didukung oleh riwayat yang dinukil
Imam Bukhari dari hadits Hammam, dari Abu Hurairah, dengan

tafazh: :ii'e.W :fi ? i V, f qirrst ,*ai s1(Apabita

istri bersedekah dari harta yong diusahakan suaminya bukan atas
perintahnya, maka ia (istri) mendapatkan setengah pohala suaminya).
Hadits ini akan disebutkan kembali pada pembahasan tentang jual-
beli.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah
melalui tiga jalur periwayatan, yang semuanya bersumber dari Abu
Wa'il Syaqiq bin Salamah, dari Masruq, dari Aisyah. Jalur pertama

beliau nukil melalui Syu'bah dari Manshur, dan A'masy dari Abu
Wa'il, tanpa menyebutkan lafazh secara lengkap. Jalur kedua beliau
nukil melalui Hafsh bin Ghiyats dari Al A'masy. Jalur ketiga beliau

t
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nukil melalui Jarir dari Manshur. Adapun riwayat A'masy disebutkan

dengan lafazh, V"fi i gr'af;lr {;bi ttl (Apabila istri memheri

mukan dari rumah suaminya). Sedangkan lafazh riwayat Manshur

adalah. V f6 i'6i b! (Apabita istri bersedekoh dori makanqn di

rumahnya). Lalu AI Ismaili mengutip hadits ini dari Syu'bah dengan

tarazh. !)il_3 d.i ;, 9\'j.', ?i q '6 V\ c;. u'01"4r *g:rur $1

*,4t';kt 6,g't).l* yb /i U t:tk '*i:;, q, e
1l; * 'c-l;:i (Apahila istri bersedekah dari rumuh suaminya

niscaya dituliskan baginya pahala, dan bagi suaminya, sama seperli

ilu, dan bagi khazin (bendahara) samu seperti itu, masing-masing

dari mereka tidak mengurangi pahula yang lain sedikitpun. Bagi

suomi (pahala) apa yung rJiusahakannya, dan bagi istri pahala atas

apa yang disedekohlunnyu tanpa membuat kerusakan). Riwayat

Syu'bah dinukil pula melalui sanad lain yang disebutkan oleh Al
Ismaili dari riwayatnya. dari Amr bin Murrah, dari Abu Wa'il, dari

Aisyah tanpa mencantumkan perawi yang bernama Masruq. Imam At-
Tirmidzi telah menukilnya melalui dua sanad sekaligus, kemudian

mengatakan bahwa riwayat Manshur dan Al A'masy yang

menyebutkan Masruq didalam sanad-nya memiliki status yang lebih

akurat.

9 'At (dan bagi suami-nya sctmo sepertinya), yakni sama

seperti pahala istrinya. Sedangkan perkataannya "dan bagi khazin

sama seperti itu", yakni berdasarkan syarat-syarat yang tersebut dalam

hadits Abu Musa. Secara zhahir hal itu menunjukkan bahwa masing-

masing mendaptkan pahala yang sama. Namun ada pula kemungkinan

bahwa yang dimaksud dengan lafazh "sama seperti" adalah masing-

masing mendapatkan pahala, meskipun pada dasarnya pahala bagi

yang mengusahakannya adalah lebih besar. Akan tetapi kalimat yang

terdapat dalam hadits Abu Hurairuh, o,Fi Ub W (Baginya setengah

pahala suaminya) mengisyaratkan adanya persamaan. Disebutkan di

akhir enam bab sebelumnya melalui jalur Jarir, ,-A';i'# 'Cl:r 1
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(Sebugiun mereku tidak mengurungi .sebagiun yung luin), yakni tidak

ada pembagian saham dan tidak pula saling berebutan untuk

mendapatkan pahala tersebut. Kemungkinan pula yang dimaksud

adalah persamaan antara mereka.

Pelaiaran vans dapat diambil

l. Keutamaan sifat amanah.

2. Keutamaan sifat dermawan dan murah hati.

3. Keutamaan ridha dan membantu dalam melakukan kebaikan.

27. Firman Allah, "Adapun orong yang memberikqn (hartanya di
jalan Allah) dan bertakwu dan membenarkan adanya pahala terbqik

(surga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang
mudah. Adapun orong-orang yang bakhil dan merasa dirinya

cukup, serta mendustakan pohala yang terbaik, maka kelak Kumi
okan menyiapkan baginya Qalan) yang sukar." (Qs.Al-Lail : 5-10)

titi )o'qYir,o,
Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menalkahkan

hartanya!

''' -?-' 'i;. 
"ut &,;t'oi ^* rtt d3;;'; ei?;,/ tr :Jt! gLr t

ry fl'#,l:lLii* gtf u<t; o\y\Vt d i;
.* t* *i'"4t :-,ilr J*) d-

1442. Dari Abu Hurairah nA Uun*u Nabi SAW bersabda,
*Tidaklah seorang hamba berada di pagi hari, melainkon dua
malaikat turun dan salah satunyo berdoa, 'Ya Allah, berikanlah ganti

FATHUL BAARI - 133



kepada yung hersedekuh!' Semenlara yang sotunya berdoa, 'Ya Allah,
berikanlah kebina:;aan kepada yang menohan harlctnyu (tiduk mau

bersedekah) !"'

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah Ta'ala, "Aclapun orang-orang yang
memberikan [hartanya di jalan AllahJ dan bertakwa."). Ibnu Al
Manayyar berkata, o'lmam Bukhari menyebutkan bab ini di antara

bab-bab tentang anjuran bersedekah. Hal itu dimaksudkan sebagai

motivasi untuk bersedekah dalam kebaikan. Perbuatan ini dijanjikan
akan diberi ganti saat di dunia sebagai tambahan atas pahala yang

akan diterima di akhirat kelak.

e )o'* yi "At (ya Ailah, berikan ganti kepada orang

yong menyedekahkan hartanya). Menurut Al Karmani, "Hadits ini
mempunyai keterkaitan langsung dengan ayat, tanpa menyebutkan
kata penghubungnya, dan yang demikian sangat banyak ditemukan
dalam bahasa Arab. Hadits ini disebutkan untuk menjelaskan kata
'kebaikan' yang ada dalam ayat tersebut, yakni minimal kebaikan
yang disiapkan bagi orang yang bersedekah adalah bahwa harta yang

dikeluarkannya akan diganti oleh Allah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa Ath-Thabari meriwayatkan
melalui berbagai jalur periwayatan dari Ibnu Abbas sehubungan

dengan ayat ini, dia berkata, "Ia memberikan apa yang dimiliki lalu
bertakwa kepada Tuhannya, serta membenarkan adanya ganti dari
Allah Ta'ala." Kemudian Ath-Thabari menukil sejumlah pendapat

lain dari selain Ibnu Abbas, dia berkata, "Yang paling mendekati
kebenaran adalah perkataan Ibnu Abbas." Adapun menurutku, hadits
ini disebutkan oleh Imam Bukhari untuk mensinyalir sebab turunnya
ayat tersebut di atas. Hal ini sangat jelas dalam riwayat yang dinukil
oleh Ibnu Abi Hatim melalui jalur Qatadah. Khalid Al Ashri telah
menceritakan kepadaku dari Abu Darda, dari Nabi SAW, sama seperti
hadits Abu Hurairah yang disebutkan pada bab ini. Pada bagian
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akhimya ditambahkan, "Maka Allah menurunkan, 'Adapun orang-
orang yang memberikun (harlanya di ialan Alluh) dan berlakwa

-hingga firman-Nyo- baginyo (jalan) yung sukar'." Riwayat ini
dinukil pula oleh Imam Ahmad melaluijalur yang sama, tetapi bagian

akhir riwayat ini tidak dicantumkan. Adapun "pengganti" di sini lebih

tepat jika tidak disebutkan secara khusus, agar mencakup harta, pahala

dan lainnya. Betapa banyak orang yang bersedekah lalu meninggal

dunia sebelum sedekahnya itu diganti secara materi, maka sebagai

gantinya adalah pahala di akhirat, atau dia dihindarkan dari keburukan

yang setara dengannya.

ii U 6 (tidok ada suatu hari). Dalam hadits Abu Darda'

padonya matahari melainkan di kedua tepinya ada dua malaikat yang
berseru, (seruannya) didengar oleh seluruh ciptaan Allah kecuoli

tsaqalain (iin dan manusia), "Wahai sekalian manusia, mqrilah
bersegera kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya apo yang sedikit dan
mencukupi lebih baik doripada yong banyak nomun melalaikan. " Dan
tidaklah matahari di hari itu terbenam melainknn di kedua tepinya
ada dua molaikat yang berseru), lalu disebutkan seperti hadits Abu
Hurairah.

t* U, Lbi (berikan kebinasaan kepada yang menqhan [tidak
mau bersedekah). Penggunaan kata "memberi" pada kalimat ini
hanya untuk penyeragaman lafazh, karena pada dasarnya kebinasaan

itu bukan pemberian. Hadits Abu Hurairah menunjukkan bahwa

ucapan tersebut terbagi pada kedua malaikat termaksud, sementara

penisbatan kepada keduanya dalam hadits Abu Darda' adalah dalam

bentuk global. Adapun ayat tersebut mengandung janji kemudahan

bagi yang menyedekahkan harta dalam kebaikan, dan ancaman yang

berupa kesulitan bagi yang berlaku sebaliknya. Kemudahan yang

dimaksud mencakup urusan dunia dan akhirat, demikian pula doa
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malaikat untuk diberi ganti, mencakup keduanya. Adapun kebinasaan

yang dimohonkan. mungkin kebinasaan harta itu sendiri atau

kebinasaan pemiliknya. Tapi yang dimaksud adalah luputnya amal-

anral kebajikan karena sibuk dengan urusan yang lainnya.

An-Nawawi berkata, "sedekah yang terpuji adalah sedekah

dalam hal-hal ketaatan untuk orang-orang yang ada dalam

tanggungan, tamu. serta perkara-perkara yang bersifat suka rela."

Sementara Al Qurthubi berkata, "lni mencakup hal-hal yang wajib dan

sunah. Namun orang yang tidak bersedekah dalam perkara-perkara

sunah tidak berhak mendapatkan ancaman tersebut, kecuali jika

dirinya didominasi oleh sifat kikir."

28. Perumpamaan Orang yang Bersedekah dan Orang yang Kikir
(Bakhil)

/r.
,l '-g(J' t)

c

iijt

CG

<o

l,;l jLJl

t t - ,t

Jfb/ )l

1443. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda,

"Perumpoan orong bakhil dan yang bersedekah somo seperti dua
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luki-laki yan!< mcnf4enakun pukaian duri hesi." Abu Al Yaman telah

menceritakan kepada kami. Syu'aib telah mcngabarkan kcpada kami,

Abu Az-Zinad telah menceritakan kepada kami. Abdurrahman telah

menceritakan kepadanya, dia mendengar Abu l-lurairah RA, bahwa ia

mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Perumpamoan orang yang

bakhil tlan orung yung bersedekah ,\am(t scPerli dua laki-luki yang

menS4enakcrn pakaiun (jubuh) besi dari huah duda hingga leher

mereka. Adapun orung yang bersedeknh, ia lidak mengeluarkun

sedekah melainkun (pakaian ilu) ntembalut -alau menu*upi
kul it nya hi nggu me nut upi j ar i-.i ar inya dan me nghapus .i e.i ak (l angkah)

nya. Adapun orang 1'ang kikir setiap kali tidak ingin menyedekahkun

sesualu ntelainkan seliap mala rantai baju ilu semakin melekat di

tempatnya, ia ingin melonggarl<onnya namun ba.iu ilu tiduk

bertambah longgar."

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Hasan bin Muslim dari

Thawus dengan lafazh"Fi Jubbatoin (pada dua baju [iubah])".

2,-
-i-t--

a

)2t>

or t^
'Jr 't
, 

o,

lt>
/^

4-J, all

:.)lt'trs',
, t, z .toz
Jl 'e 4:et). l)

-a, t1.iU>:,f)V/,
\.. . l.o.t
AII -.b, ot$

(J J J'J

,..
o / -tt. o. lr-.je 4b> ,JLeJ

,/ t o / z.lo ILl .-,*, :?-P
-at'.1--

!, t--.>

1444. Hanzhalah berkata dari Thawus dengan lafazh
"junn{ttaanl (dua baju besi)". Al-Laits berkata. "Ja'far telah

menceritakan kepadaku dari Ibnu Hurmuz, aku mendengar Abu

Hurairah RA dari Nabi SAW dengan lafazh'Junnataqnl (dua baju

besi )'."

Keterangan Hadits:

Menurut Ibnu Al Manayyar, perumpamaan yang ada dalam

hadits ini sekaligus merupakan dalil tentang keutamaan orang yang

bersedekah dibandingkan orang yang kikir. Dengan demikian, Imam
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[]ukhari tidak mencantunrkan scmua kandungan hadits secara

terperinci dalam.iudul bab.

*;t) fit'y, (perumpuntaun orung yung hukhil tJan orung

yung ber:;edekuh). Dalarn riwayat Imarn Muslim melalui .ialur Sufyan

dari Abu Az-Zinad disebutkan. ,9:rdf, gJ^lt 'tr (lterumpumuan

orung yang berin/ak dun orung yung ber.sedekuh). Al Qadhi lyadh

berkata. "lni merupakan kekeliruan, tapi niungkin lawan katanya tidak

disebutkan. karena hal itu dapat dipahami dari konteks kalimat yang

disebutkan." Saya (lbnu Hajar) katakan, bahwa Al f{umaidi. Imam

Ahmad dan Ibnu Abi LJmar serta selain mereka, telah meriwayatkan

dalarn kirab Mu.snucl ntereka dari Ibnu Uyainah, YtJ 6li.tt 
'y

(Perumpam{tan orung.t'ung barinluk ckrn orung yung bukhil). Ini sama

seperti riwayat S1'u'aib dari Abu Az-Zinad. dan inilah 1,ang benar.

Dalam riwayat Al Hasan bin Muslim dari Thaw'r-rs disebutkan dengan

lafazh. Ht ,yat.p &': * i,, ,,J,., yt 'J"i': q* (Rasuluiluh

SAW membual perumpamaan orang yang bersedekah dctn rtrang yang
bakhil). Riwayat ini dikutip oleh Imam Bukhari dalam pembahasan

tentang pakaian.

:"y i lt;L t;4& (ketluanlta mengenakun tJucr baju fiubahJ

yang terbual dari 6esl). Demikian yang terdapat dalam riwayat ini,
yakni dengan lafazh "jubbataani". Adapun orang yang

meriwayatkannya dengan lafazh "junnataani" telah melakukan
perubahan kata. Demikian juga riwayat Al Hasan bin Muslim.
Sementara Hanzhalah bin Abi Suffan Al Jumahi meriwayatkan dari
Thawus dengan lafazh"junnataani",lafazh ini diperkuat oleh lafazh
"terbuat dari besi". Lafazh "junnataani" berasal dari kata tunggal
"junnuh", yang makna dasarnya adalah benteng. Lalu diartikan juga
"baju besi". karena ia dapat melindungi pemakainya, yakni

membentenginya. Sedangkan jubah adalah baju, namun tidak
mengapa apabila digunakan untuk baju besi.
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Uq f ;V {hinryu menutupi jari-jarinya). Dalam riwayat Al

Humaidi disebutkan dengan lafazh '# ,* (hingga melindungi). Lalu

Al Khaththabi menyebutkan seperti riwayat Al Humaidi.

fii 't*"'t (menghapus jejak fiangknhJnya), yakni menutupinya.

Maknanya, sedekah tersebut menutupi kesalahan-kesalahannya seperti

pakaian yang terseret di tanah menutupi jejak pemakainya waktu

berjalan.

">tj 
lmelekat). Dalam riwayat Imam Muslim dengan lafazh,

">Jz-lit 
(mengelat). Sementara dalam riwayat Hammam disebutkan,

t1.,tfi aiiz JS L*b (Setiap mata rantoinya semakin menekan di

tu*potnyoS. Dalam riwayat Suffan dikutip oleh knam Muslim dengan

lafazh, 'c-:il| 6emakin menyempit). Demikian pula yang terdapat

dalam riwayat Al Hasan bin Muslim yang dikutip oleh Imam Bukhari.

Semuanya mempunyai tujuan yang sarna, dimana yang pertama

ditinjau dari sisi sempit itu sendiri, sementara yang kedua ditinjau dari

sebab penyempitan.

Ibnu At-Tin mengklaim bahwa di sini terdapat isyarat bahwa

orang yang bakhil akan disetrika dengan api neraka pada hari Kiamat.

Al Khaththabi dan selainnya berkata, "lni adalah perumpamaan yang

dibuat oleh Nabi SAW bagi orang yang kikir dan yang suka

bersedekah. Beliau mengumpamakan keduanya dengan dua laki-laki
yang masing-masing hendak memakai baju besi untuk melindungi

dirinya dari senjata musuh. Mereka memakainya dari kepala untuk

menutup bagian antara leher dan buah dada, hingga memasukkan

kedua tangannya ke lengan baju itu. Maka, orang yang bersedekah

sama seperti orang yang memakai baju besi yang luas hingga

menutupi seluruh tubuhnya. Inilah makna lafazh'hingga menghapus

jejaknya', yakni menutupi seluruh badannya. Sedangkan orang yang

kikir diserupakan dengan orang yang terbelenggu kedua tangannya ke

leher. Setiap kali ia hendak memakai baju besinya, maka baju itu
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terkumpul di lehernya dan mempersempit kerongkongannya. Inilah

makna lafazh 'menyempit', yakni saling menyatu dan berkumpul."

Adapun maksud perumpamaan ini, bahwa orang yang

dermawan setiap kali ingin mengeluarkan sedekah, maka hatinya akan

lapang dan jiwanya menjadi ridha, sehingga ia dapat bersedekah

dengan leluasa. Sedangkan orang yang kikir apabila terbetik dalam

dirinya untuk bersedekah, maka jiwanya menjadi sesak dan

hatinyapun menyempit serta tangannya terkungkung. Allah SWT

berfirman, "Dun bctrangsiapo yqng menjaga kekikiran dirinya, maku

merekolah orang-orang yang beruntung." (Qs. Al Hasyr (59): 9)

Al Muhallab berkata, "Maksudnya, Allah SWT menutupi (aib)

orang yang bersedekah di dunia maupun di akhirat, berbeda dengan

orang bakhil dimana Allah SWT akan membongkar (aib)nya."

Makna "menghapus jejaknya", yakni menghapus kesalahan-

kesalahannya. Namun pendapat ini ditanggapi oleh lyadh, bahwa

hadits ini disebutkan sebagai perumpamaan, bukan menceritakan

suatu kejadian. Dia berkata, "Dikatakan, bahwa ini adalah

perumpamaan tentang bertambahnya harta karena sedekah. Sebagian

orang mengatakan, bahwa ini adalah perumpamaan akan banyaknya

kedermawanan dan kebakhilan. Adapun orang yang bersedekah

apabila memberikan sesuatu maka kedua tangannya akan terbuka,

karena dia biasa melakukannya. Demikian sebaliknya dengan orang

yang kikir."

Ath-Thaibi berkata. "Musyabbah bihi (hal yang diserupai) pada

perumpamaan ini dikaitkan dengan kata 'besi' yang menunjukkan

bahwa menahan diri untuk tidak bersedekah merupakan tabiat

manusia. Kemudian orang yang bersedekah ditempatkan pada posisi

orang yang dermawan. yang menjadi lawan dari kekikiran. Hal ini
memberi asumsi bahwa kedermawanan adalah perkara yang

diperintahkan dan dianjurkan oleh syariat.

f \ W'i'* Go ingin melonggarkannyq, nomun baju itu

tidak bertambah longgar). Dalam riwayat Sufran yang dikutip oleh
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Imam Muslim disebutkan, d 13 V,-{i '* ,a';'* (Abu

Hurairuh herkata. *Maku ia ingin melonggarkannya. namun tidctk

bertambah longgar. "). Riwayat ini memberi asumsi bahwa kalimat

tersebut merupakan perkataan perawi yang disisipkan dalam hadits.

tapi sebenarnya tidak demikian. Dalam riwayat Abu Hurairah 
-yang

dikutip Imam Bukhari dalam pembahasan tentang jihad- disebutkan.

'*'tt 6'i oi'5;ha ll'g"*'t y \t * Ut'gu (Maka dia

mendengor Nabi SAW bersabda, " la berusaha untuk

melonggarkannya, nqmun baju itu tidak bertambah longgar.").

Sementara dalam riwayat Imam Muslim, "Maka aku mendengar

Rasulullah SAW..." dan beliau menyebutkan kalimat tadi. Kemudian

dalam riwayat Al Hasan bin Muslim yang diriwayatkan Imam Bukhari

dan Muslim disebutkan , *\ J'F" *': nl.r i' & n' 'S'r't ;.'ft sG

* ,'t W'i 'd"?, "* * e iik p<tu melihat Rasutuilah SArir

mengisyaratkan dengan jarinya seperti ini di kantong bajunya. Aku

melihat ia melonggarkannya, namun tidak bertambah longgar).
Dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur Ibnu Ishaq dari Abu Zinad

-sehubungan 
dengan hadits ini- disebutkan, ':r:;l 'J 6.O 

'1*r1t ,lft

6GLLI 11. * (Adapun bagi orang yang kikir, (baju itu) hanya akan

bertambah sempit).

29. Sedekah (Zakat) Hasil Usaha dan Perdagangan

q|?i \3'# o ?# U,4i ryl aiit6 U>, J6 l.A.
(w "7 ut o\,1? ;l....f"tlr e"e

Berdasarkan firman Allah. "Wahai orang-orong yong beriman,

naJkahkanlah (di jalan Allah) sebagion dori hasil usahamu yang baik

dan sebagian apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu -

"di .tt;,
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hingga firman-Nya- sc.sungguhnya Allah Mehu Kuyu lugi Maha
Terpuji." (Qs. Al Baqarah (2):267)

Keterangan

Demikianlah, Imam Bukhari hanya rnenyebutkan ayal Al

Qur'an tanpa hadits Nabi SAW dalam bab ini. Seakan-akan dia

hendak mensinyalir riwayat yang dinukil oleh Syu'bah dari Al
Hakam, dari Mujahid. sehubungan dengan ayat, "Wahai orang-orang
yang beriman, na./kahkunlah sebagian dqri hasil usahamu yang baik".
Beliau berkata, "Berupa perdagangan yang halal."

Riwayat ini dikutip oleh Ath-Thabari dan Ibnu Hatim melalui
jalur Adam. Lalu Ath-Thabari meriwayatkan pula melalui jalur
Husyaim dari Syu'bah dengan lafazh, "Sebagian dari hasil u.sahamu

yang baik". Beliau berkata, "Yaitu berupa perdagangan.", sementara

lafazh "dan sebagian apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk
komlt", beliau berkata, "Yaitu berupa buah-buahan."

Lalu dinukil dari jalur Muhammad bin Sirin. dari Ubaidah bin
Amr. dari Ali, dia berkata sehubungan dengan firman Allah, "dan
sebagian apa yqng Kami keluarkan dari bumi untuk kamu". Beliau
berkata, "Yakni, berupa biji-brjian, kurma, serta segala sesuatu yang

wajib dizakati."

Ibnu Al Manaylar berkata, "lmam Bukhari tidak membatasi

usaha pada judul bab dengan usaha yang baik, sebagaimana yang

tercantum pada ayat, karena dia merasa cukup dengan apa yang di
sebutkan pada judul bab sebelumnya, yakni 'bab sedekah dari usaha

yang baik'."
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30. Bagi Setiap Muslim (Keharusan) Bersedekah. Barangsiapa

Tidak Mendapatkannya Hendaklah Melakukan Perbuatan yang

Baik

.i., o1 , 1 i. , i, . ,, o 2 i o. '-.o) i ' - o -
-l-. a^[e altl b dl;-e oJ> f Al f 6t,t.rl _r J+.-, JeIJ.'(J
, 

'. ', 
.' )zz n, - . I t

Fi :Ju r? I ;; yt ,i tj :trJu; .airi # .Y '& 'Jt

?a, tt f ,iu r? l't* :riv .J:6:) :'* )a ,':
z c , c i, . t 

o o ol 2 t / o o

rp dJ*^, s es)...J,t{ l;j; :Jti fr'..,- il ut, :rrJu ..:til;t
' 'o,- 

- t1 -t. yl
.zore 

"J k,p ,Jt
1445. Dari Sa'id bin Abi Burdah, dari bapaknya, dari kakeknya,

dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Bagi setiap muslim (keharusan)

bersedekah. " Mereka berkata, "Wahai Nabi Allah, bagaimana dengan

yang tidak mendapatkannya?" Beliau menjawab, " Hendaknya bekerja

dengan keduo tangannya lalu memberi manfaat bagi dirinya dan

bersedekah. " Mereka berkata, "Apabila ia tidak mendapatkannya?"

Beliau menjawab. "Membantu orang yang butuh dan memerlukan

pertolongan. " Mereka berkata, "Apabila tidak mendapatkannnya

juga?" Beliau menjawab, "Hendoklah melakukan perbuatan yang

baik (malcrufl, dan menahan diri dari keburukan. Sesungguhnyo itu
adalah sedekah baginya."

Keterangan Hadits:
"*O 

# ,:S * (Bagi setiap muslim [keharusanJ bersedekah).

Keharusan di sini bermakna sangat dianjurkan, atau lebih luas dari itu.

Kalimat ini bisa berindikasi wajib dan bisa pula berindtkasi istihbab

(disukai), seperti sabda beliau SAW, )Y i i\:.l'ir Qo (Bagi setiap

muslim [keharusan melakukanJ enom perknra...). Lalu beliau

menyebutkan hal-hal yang sunah. Kemudian Abu Hurairah
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menambahkan dalam haditsnya lafazh "seliap huri", sc'perti akan

disebutkan dalam pembahasan tentang Ash-Shulh (perdamaian)

melaluijalur Hammam. Dalam riwayat lmam Muslirn dari hadits Abu

Dzar. dari Nabi SAW. disebutkan. i* Vei q n* y * *-
(Puda pagi hari hugi seliup per:;endian sulah seornng, di anluru kamu

[kehurusanJ ,redekah). Imam Muslim meriwayatkan pula dari hadits

Aisyah, ,y l*rlj '&, ob ?5i €. i :t:. l Js it '# (Attah

menciplakan seliup manusia dari unak Adam clengun tiga rulus enam

puluh persendiun).

t? p ," ^il' j U,tiui (Mereka herkaru, "Wuhai Nabi Attuh,

bugaimana dengan orang yang tidak mendapatkunnya?"). Seakan-

akan mereka memahami sedekah dalam arti pemberian. maka mereka

menanyakan perihal orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk

disedekahkan. Oleh sebab itu. Rasulullah SAW menjelaskan kepada

mereka bahwa makna sedekah lebih luas dari itu. meski dengan

memberi pertolongan kepada orang yang ada dalam bahaya atau

menyeru kebaikan. Lalu apakah sedekah ini masuk kategori sedekah

sunah yang kelak akan dijadikan pelengkap sedekah wajib (zakat)

yang terlalaikan? Masalah ini merupakan masalah ijtihad. Namun

yang nampak adalah bahwa sedekah ini bukan sedekah sunah yang

telah disebutkan, seperti hadits Aisyah yang menyatakan bahwa

sedekah ini disyariatkan untuk membebaskan beban persendian,

dimana beliau berkata pada bagian akhir hadits ini, U't :'r- ,*" 
T 

y

)6t f ,rii th (Sesungguhnya di sore hari ia relah membebaskon

dirinya dari api neraka).

ltl$ur${,i (Hendaklah ia melokukan perbuaran yong baik).

Dalam riwayat Imam Bukhari pada pembahasan tentang adab

-melalui 
jalur lain dari Syu'bah- disebutkan, jiri:,it ti ;Su']W

(Hendaklah ia memerintahkan perbuotan yong baik atou yang

makrufl. Abu Daud Ath-Thayalisi memberi tambahan dalam Musnctd-
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nya dari Syu'bah,

munkor).

u#j{s (Dan menceguh perbualan yang

'e*:J'1 (dun henduknya menahan diri). Riwayat Imam Bukhari

dalam pembahasan tentang adab menyebutkan, ,,".jli ,.1ri s$'ii ;j lf
'-\Jt f (Mereka berknta, "Apobila io tidak melakukannya?" Beliau

bersabda, " Hendaklah ia menahan diri dori keburuktn."). Demikian
pula yang diriwayatkan oleh lmam Muslim dari jalur Abu Usamah

dari Syu'bah, dengan lafazh yang lebih akurat. Makna zhahir hadits

tersebut adalah perintah kepada yang makruf dan menahan diri dari

perbuatan buruk termasuk dalam satu tingkatan, padahal tidak

demikian, menahan diri dari perbuatan buruk merupakan tingkatan

terakhir.

Ibnu Al Manalyar berkata, "Menahan diri dari perbuatan buruk
dapat bernilai sedekah jika pelakunya berniat untuk mendekatkan diri
kepada Allah SWT. Menahan diri dari perbuatan buruk bukan hanya

berhubungan dengan diri sendiri, tapi juga mempunyai keterkaitan

dengan orang lain. Dalam hubungannya dengan orang lain, seakan-

akan seseorang bersedekah kepada orang itu dengan cara

menghindarkannya dari keburukan. Adapun bila keburukan yang ia
lakukan terbatas pada dirinya sendiri, maka berarti ia telah bersedekah

kepada dirinya dengan cara menghindarkannya dari perbuatan dosa."

Kemudian dia berkata, "Lafazh hadits 'apabila ia tidak

mendapatkannya' bukan menunjukkan urutan perbuatan, tetapi

merupakan penjelasan terhadap apa yang harus dilakukan oleh orang

yang tidak mampu mengerjakan salah satu di antara kebaikan-

kebaikan tersebut. Apabila dia tidak mampu melakukan salah satunya,

maka ia boleh memilih yang lainnya. Barangsiapa mampu bekerja

dengan kedua tangannya lalu bersedekah, mampu memberi bantuan

kepada orang yang meminta pertolongan, mampu melakukan amar

ma'ruf dan nahi munkar, serta mampu menahan diri dari perbuatan

buruk, maka ia boleh melakukan semua kabaikan itu."

j,:ii, ,r
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Maksud bab ini, bahwa pahala perbuatan yang baik adalah
seperti pahala sedekah, terutama bagi mereka yang tidak mampu
bersedekah dengan harta. Di samping itu, dapat juga dipahami bahwa
sedekah dengan harta bagi orang yang mampu melakukannya lebih
utama daripada perbuatan yang manfaatnya terbatas pada pelakunya
saja.

Kesimpulannya, kita harus menyayangi ciptaan Allah, baik
berbentuk harta maupun lainnya. Adapun harta mencakup apa yang

didapat melalui usaha. Sedangkan selain harta bisa saja berupa
perbuatan aktif seperti memberi pertolongan, bisa pula berupa
perbuatan pasif seperti menahan diri dari hal-hal yang buruk.

Syaikh Abu Muhammad bin Abu Jamrah berkata, "f|1s1nn 
-kebaikan yang disebutkan- pada hadits ini merupakan anjuran untuk

bersedekah. Ketika seseorang tidak mampu melakukannya, maka
dianjurkan untuk melakukan perbuatan lain yang mendekatinya, yakni
bekerja lalu memberi manfaat dengannya. Jika tidak dapat
melakukannya, maka dianjurkan mengerjakan apa yang dapat
menggantikannyl yakni memberi pertolongan. Seandainya hal ini
juga tidak dapat dilakukan, maka dianjurkan mengerjakan perbuatan
baik (yakni selain yang disebutkan sebelumnya) seperti
menghilangkan duri dari jalanan. Lalu bila tidak dapat juga
melakukannya, maka dianjurkan untuk mengerjakan shalat. Apabila
tidak mampu melakukan shalat, maka dianjurkan menahan diri dari
perbuatan buruk, dan ini merupakan tingkatan yang paling rendah.,,

Dia (lbnu Abu Jamrah) berkata, "Makna 'keburukan, di sini
adalah segala yang dilarang oleh syariat. Dalam hadits ini terdapat
hiburan bagi mereka yang tidak mampu mengerjakan amalan-amalan
sunah, apabila ketidakmampuannya itu bukan karena factor
kesengajaan."

Saya (lbnu Hajar) katakan, pernyataan beliau yang
menganjurkan melakukan shalat adalah berdasarkan lafazh yang
tercantum pada akhir hadits Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam
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Muslim, Aviar *; di; 
"U3 

F 'ue": (Dan semua itu cukup t)engan

dua rakuat shalat Dhuha). Keterangan ini mendukung apa yang telah
kami kemukakan bahwa sedekah yang tercantum pada hadits ini tidak
dapat dijadikan pelengkap sedekah wajib (zakat) yang rerlalaikan.
Sebab zakat tidak dapat melengkapi shalat dan sebaliknya, maka hal
ini menunjukkan adanya perbedaan antarakedua sedekah tersebut.

Timbul pertanyaan sehubungan dengan disebutkannya omar
ma'ruf yang merupakan fardhu kifayah, bagaimana mungkin dapat
diimbangi oleh shalat Dhuha yang sunah hukumnya? Jawabnya,
bahwa hal itu berlaku apabila amar ma'ruftelah dilakukan oleh orang
lain sehingga hukumnya tidak lagi wajib. Dengan demikian, seakan-
akan penyebutan qmar mq'ruf hanya sebagai penekanan. Apabila
tidak dilakukan maka dapat diimbangi oleh shalat Dhuha. Tapi
pernyataan ini perlu dianalisa. Secara zhahir, yang dimaksud adalah
bahwa shalat Dhuha itu menempati posisi tiga ratus enam puruh
kebaikan yang dianjurkan bagi setiap orang untuk mendapatkannya
setiap hari guna membebaskan persendiannya, karena yang dimaksud
adalah bahwa shalat Dhuha mencukupi (mengimbangi) amar ma'ruf
serta perkara-perkara lain yang disebutkan bersamanya. yang

demikian itu dikarenakan shalat merupakan perbuatan yang dilakukan
oleh seluruh badan, dimana semua persendian dalam tubuh bergerak
saat shalat. Kemungkinan juga bahwa dua rakaat itu mencakup 360
perkataan dan perbuatan, apabila setiap huruf bacaan itu dianggap
sebagai sedekah.

Seakan-akan disebutkannya shalat Dhuha secara khusus, adalah
karena ia merupakan shalat sunah siang yang pertama setelah shalat
fardhu. Sementara dalam hadits Abu Dzar disebutkan bahwa sedekah

bagi persendian dilakukan pada siang hari, berdasarkan sabdanya,

u}r| F ,b '#- (Di pagi hari bagi setiap perserulian). Kemudian

dalam hadits Abu Hurairah disebutkan, g"i3r y L* ii F (Setiap

hari yang matahari terbit pada hari itu). Begitu pula pada hadits
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2.

Aisyah, )6, f 6 C-*,:"nt 4 (Maka ia beradu di xtre hari dun

ia lelah membebaskan dirinya dari neraka).

Pelaiaran yanq dapat diambil

l. Yang dijadikan patokan dalam menetapkan hukum adalah

kejadian yang umum, sebab di antara kaum muslimin ada yang

mengambil sedekah yang diperintahkan untuk dibagikan,

sementara beliau SAW telah bersabda, "Bugi seliap muslim

(ke harus an) b er s e de kah."

Anjuran bertanya kepada ahli ilmu tentang penafsiran sesuatu

yang bersifat global.

Keutamaan berusaha mencari rezeki.

Mendahulukan diri sendiri daripada orang lain.

31. Berapa Kadar Zakat dan Sedekah yang Diberikan serta

Orang yang Memberi Satu Ekor Kambing

1446. Dari Ummu Athiyah RA. dia berkata, "Satu ekor kambing

dikirim kepada Nusaibah Al Anshariyah. Lalu sebagian dari kambing

itu beliau kirim kepada Aisyah RA, maka Nabi SAW bertanya,

'Apakah kalian memiliki sesuatu?' Aku berkata, 'Tidak, kecuali apa

yang dikirim oleh Nusaibah dari kambing tersebut'. Beliau bersabda,

'Berikanlah, telah sampai ke tempatnya!"'

a
J.

4.

;t! ira\i
"1. 

i. :.
4-1, dlJl 

-b

.;tr' $: a
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Keteranqan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ummu Athiyah yang telah

menghadiahkan kanibing yang disedekahkan kepada Aisyah.

Ibnu Al Manayyar berkata. "Dalam judul bab, kata sedekah

disebutkan setelah kata zakat. dimana hal ini termasuk menyebutkan
kata yang berindikasi umum setelah kata yang bersifat khusus. Karena
jika kata zakat saja yang disebutkan, maka akan menirnbulkan
pemahaman bahwa selain zakat memiliki hukum yang berbeda. Lalu
objek kata 'diberikan' tidak disebutkan. Hal itu dimaksudkan untuk

meringkas judul bab, sebab yang berhak menerima zakat adalah

delapan golongan. Selain itu, Imam Bukhari ingin mengisyaratkan
bantahan terhadap pendapat yang memakruhkan jika salah satu bagian

di antara delapan golongan itu diberikan kepada satu individu saja,

dan ia adalah pendapat yang dinukil dari Abu Hanifah. Sedangkan

Muhammad bin Al Hasan mebolehkan hal itu."

Ulama selain beliau berkata, "Lafazh 'sedekah' mencakup infak
wajib dan infak sunah. Demikian halnya dengan zakat, akan tetapi
pada umumnya zakat itu hanya digunakan untuk infak wajib. Oleh
sebab itu, zakat lebih khusus daripada sedekah. Lafazh'sedekah' bila
disebutkan dalam konteks infak wajib, berarti sinonim kata zakat,
namun tidak demikian halnya bila digunakan dalam konteks infak
sunah. Lafazh'sedekah' disebutkan berulang kali dalam beberapa

hadits dengan makna infak wajib, tetapi secara umum makna kedua

kata tersebut berbeda."

a.iJt2riii # jt ,>J. ldtkirtm kepada Nusaibah Al Anshariyah).

Dia adalah Ummu Athiyah, seperti disebutkan dalam riwayat Ibnu As-
Sakan dari Al Firabri, dari Imam Bukhari pada bagian akhir hadits.

Maka, seharusnya kalimat hadits itu berbunyi "Dikirim kepadaku",

sebagaimana tercantum dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur
Ibnu Aliyah dari Khalid. Pembahasan hadits ini akan diterangkan pada

bab "Apabila Sedekah Berubah..." di bagian akhir pembahasan

tentang zakat.
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32.Zakat Perak

grJJ-*-Jl J=.- til s.'e :JU a-l Jp' jj1^1l -:r-: ;r jF f
,j; ,.,"- .rr1 uJ A ,&j q1.i nr & ilt Ji', Ju :Ju
1 - i,
. , ct,d;: ra; ,;p1 lul.re J\i ob usl, Q Aj ,,yVt t'i:*,o,:

, c ? .z o /
.doJ-o _i-_rl i--o.*

';; F. AL'iu *6jt'r*,$:r-- pir';':HcL
,,
't 4, t o , tcz \. . i o - t.,i . , io

.,Jt i*; iL nr f'r S e-.i ,f ;qi F :"k c-*i :Jr,!
zrz

)r+)&, *?rt Jt,
1447. Dari Amr bin Yahya Al Mazini, dari bapaknya, dia

berkata: Aku mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata, "Rasulullah
SAW bersabda, 'Tidak ada sedekah pada yang kurang dari lima ekor
unta, tidak ada sedekah pada yang kurang dari lima uqiyah, dan tidak
ada sedekoh pada yang kurang dari lima wosaq'."

Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdul
Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id
menceritakan kepadaku, dia berkata: Amr telah mengabarkan

kepadaku, dia mendengar bapaknya meriwayatkan dari Abu Sa'id RA,
"Aku mendengar Nabi SAW menceritakan hadits ini."

Keterangan Hadits:

Ibnu Al Manayyar berkata, "Oleh karena perak adalah harta

yang banyak digunakan dan ditemukan di setiap tempat, maka sangat

tepat jika disebutkan lebih dahulu saat menerangkan perincian harta-

harta yang wajib dizakati!'
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9ri ,f (lima uqiyah). lmam Malik menambahkan dalam

riwayatnya dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Sha'sha'ah.

dari bapaknya. dari Abu Sa'id, ai* O;tlt ,1 gtti uJC (l,ima ucliyah

daripada perak flerdapal padunyal zakal). Lafazh ini sesuai dengan

judul bab. Seakan-akan Imam Bukhari hendak menjelaskan apa yang

tidak disebutkan dengan .f elas pada lafazh hadits di atas, berdasarkan

keterangan dari jalur periwayatan yang lain.

Adapun ukuran 1 uqiyah pada hadits ini adalah sama dengan 40

Dirham menurut kesepakatan ulama. Yang dimaksud dengan dirham

adalah perak murni. baik telah diolah maupun masih mentah (belum

diolah). Iyadh berkata, "Abu Ubaid berkata, 'Sesungguhnya dirham

belum jelas ukurannya hingga masa Abdul Malik bin Marwan, dimana

ia memprakarsai pertemuan para ulama yang akhirnya menetapkan

bahwa setiap l0 keping dirham sama denganT mitsqal'."

Lalu Iyadh berkata, "Konsekuensinya Nabi SAW telah

menetapkan zakat berdasarkan ukuran yang tidak diketahui, dan tentu

ini perkara yang musykil. Adapun yang benar, sebelum masa Abdul

Malik belum dikenal penetapan ukuran oleh pemerintahan Islam, dan

ukuran saat itu berbeda-beda menurut jumlahnya. Kadang l0 keping

dirham diberi nilai sepuluh dan kadang pula diberi nilai delapan.

Maka. disepakati agar kepingan dirham diukir dengan tulisan Arab
dan memiliki satu standar ukuran."

Ulama selain beliau berkata, "Tidak ada perbedaan ukuran

mitsqal di masa jahiliyah dan Islam. Adapun dirham, maka para ulama

sepakat bahwa setiap 7 mitsqal sama dengan l0 Dirham, dan tidak ada

perbedaan bahwa nisab (ukuran atau batas dimana harta wajib
dizakati) zakat perak yang berjumlah 200 Dirham ukurannya

mencapai 140 mitsqal perak murni." Tidak ada yang menyalahi

kesepakatan itu kecuali Ibnu Hubaib Al Andalusi, dimana ia berkata,

"Jika penduduk suatu negeri menggunakan uang dirham."

Kemudian Ibnu Abdil Barr menyebutkan perbedaan ukuran

dirham di negeri Andalusia dan negeri-negeri Islam yang lainnya.
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Demikian pula Al Marisi yang telah merusak kesepakatan dengan

menetapkan nishab berdasarkan jumlah kepingan, bukan ukuran berat.

Begitu juga As-Sarakhsi (dari madzhab Syaf i) yang menyendiri

dalam menukil suatu pandangan dalam madzhab Syaf i bahwa

dirham yang disepuh bila mencapai ukuran tertentu, dimana jika
ditambah nilai sepuhan itu akan mencapai nishab, maka w'ajib

dikeluarkan zakatnya, seperti pendapat yang dinukil dari Abu Hanifah.

Hadits ini dijadikan dalil tidak adanya kewajiban zakat pada

harta yang kurang dari ni.shab. Berbeda dengan mereka yang tetap

mewajibkan zakal apabila kekurangan itu relatif sedikit, seperti yang

dinukil dari sebagian ulama madzhab Maliki.

*'ti (wasaq). Ukurannya sama dengan 60 sha' menurut

kesepakatan ulama. Kemudian disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah
melalui jalur Abu Al Bukhturi dari Abu Sa'id, sama seperti hadits di
atas, hanya saja di dalamnya disebutkan, "Dan I wasoq sama dengan

60 sha'." Abu Daud meriwayatkan,'oEnam puluh yang berlabel."l3 Al
Baihaqi juga meriwayatkan dari hadits Aisyah, "Satu wasoq sama

dengan 60 sha'."

Pada hadits ini tidak disebutkan barang yang diukur dengan

wosaq, namun dalam riwayat Muslim dikatakan, ^- Oti q d
ei* V t') f 

",4 
*'ti (Tidak ada sedekah [zakarJ pada kurma dan

biji-bijian yang kurang dari 5 wasaq). Dalam riwayat Imam Muslim
yang lain disebutkan . *\i'e.'J*t { ,? $:e tr \j ; ut 

'u^5 lfiaof
ada sedekah [zakat] pada biji-bijian maupun kurma hingga mencapai
5 wasaq).

Hadits di atas menjadi dalil tentang wajibnya zakattigahal yang
disebutkan, sekaligus sebagai dalil bahwa tanaman yang wajib
dizakati adalah tanaman yang mencapai 5 wasaq. Adapun tanaman

'' S.t"luh menyebutkan lafazh ini, Abu Daud menukil riwayal dari lbrahim An-Nakha'i, dia berkata,
"Satu wasaq sama dengan 60 sha' yang berlabel Haiiaji " Berdasarkan perkataan Ibrahirn ini
diketahui makna lalazh "yang berlabel" pada riwayat yang disebutkan oleh lbnu Hajar cli atas.
Wallahu a'lam.
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yang belum mencapai 5 v,usaq, maka tidak wajib dizakati. Sementara
pendapat yang dinukil dari Abu Hanifah mengatakan bahwa tanaman
itu wajib dizakati, baik sedikit atau banyak, berdasarkan sabda beliau

SAw, ;Jr lCl' 'r, te (Apa-apa yang tlisiram oleh huiun maka

[zaknt nyal s e pul uh pe r s e n).

Hadits di atas tidak menyinggung tentang jumlah yang melebihi
nishab (batas ketentuan), hanya saja para ulama sepakat mengenai
harta yang dizakati berdasarkan ukuran wasaq; dan jika melebihi 5

wasaq, maka tidak diberlakukan '-waqash". // Demikian juga dengan

perak menurut jumhur ulama. Telah dinukil dari Abu Hanifah tentang

tidak adanya zakar pada perak yang lebih dari 200 Dirham hingga
mencapai nishab baru, yakni 400 Dirham. Artinya, beliau menetapkan

adanya "waqosh" pada zakat perak seperti pada zakal hewan. Lalu
pendapat Abu Hanifah ini dibantah oleh Ath-Thabrani dengan
menganalogikan (meng-qiyas-kan) hukum zakat perak dengan zakat
buah-buahan dan biji-bijian. Letak persamaannya adalah, keduanya
sama-sama dikeluarkan dari bumi disertai usaha dan biaya. Sementara
para ulama telah sepakat tidak adanya "woqosh" pada sesuatu yang

lebih dari 5 wasaq.

Pada ulama sepakat mensyaratkan haul (batasan waktu) dalam
zakat hewan, emas dan perak, tetapi mereka tidak mensyaratkannya
pada hasil pertanian.

|l'aqash adalah ukuran antara satu nishab dengan nishab berikutnya yang tidak dikeluarkan zakatnya.
Misalnya, apabila unta mencapai 5 ekor (nishab) zakatnya adalah I ekor kambing. dan jika mencapai
l0 ekor zakatnya adalah 2 ekor kambing, makajumlah di atas lima dan dibawah sepuluh dinamakan
waqash, dan ini tidak wajib dikeluarkan zakatnya-penerj.
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33. Kedudukan Barang (Selain Emas dan Perak) dalam Zakat

qQ ui* clr :At $fu & \t'*, i* jU :'u!rv'su',
,24
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Thawus berkata, "Mu'adz RA berkata kepada penduduk
Yaman, 'Berikanlah kepadaku barang berupa bahan pakaian atau

pakaian bekas sebagai sedekah pengganti sya'ir (salah satu jenis
gandum) dan jagung. Ia lebih mudah bagi kamu dan lebih baik bagi
sahabat-sahabat Nabi SAW di Madinah'."

Nabi SAW bersabda, "Adapun Khalid telah mewakafkan baju-
baju besinya serta persenjataannya di jalan Allah." Nabi SAW
bersabda pula, "Hendaklah kalian bersedekah meski dari perhiasan
kalian." Beliau tidak mengecualikan sedekah fardhu daripada yang
lainnya. Maka, kaum wanita melemparkan (menyedekahkan) anting
dan kalung mereka. dan beliau tidak mengkhususkan (zakat) emas dan
perak di antara barang lainnya.

154 - FATIIUL BAARI



'd'3,-hr,t, F(: ot';:L'rL\t,*,trt oi;r;u; *
o rr'- - ^ '-'- - '

,,et1*-'&.'*r:rb *.;; *t 4Lht * i--r?"r';i I
;-k'01';)ir ^+X-t L Ji 6V o) i).;:rL', ,;:rb'c4,
, o t- o -jl oJ*1t+<--l * _"u ,a i:rb *" "r'Jp ;v ,r1 13],

,.
no . ,.. . o7. to l..o t ta' i

.s63 4r. dS * -l.il 4;!i i,.,
1448- Dari Tsumamah, Anas RA menceritakan kepadanya,

bahwa Abu Bakar RA menulis surat kepadanya tentang apa yang

diperintahkan Allah SWT kepada Rasul-Nya "Dan barangsiapa yang

sedekahnya telah sampai pada (kewajiban mengeluarkan) unta betina
yang telah berumur satu tahun lebih (bintu makhadh), namun tidak
ada padanya (tidak memilikinya), tapi ia memiliki unta betina yang

telah berumur dua tahun leblh (bintu labun), maka diterima darinya
unta ini dan penerima zakat harus mengembalikan kepada yang
mengeluarkan zakat sebanyak 20 Dirham atau dua ekor kambing.
Apabila si pembayar zakat tidak mempunyai unta betina yang berusia

satu tahun, nzunun ia memiliki unta jantan yang berusia dua tahun
(ibnu labun). maka itu dapat diterima sebagai zakat tanpa ada suatu
apapun."

t.-. t t..i1 '.. t, o c ,
a*,. c ',aULi c.l-JJl ^^*,Ja)(_

1449.Dari. Ayyub, dari Atha'bin Abi Rabah, dia berkata; Ibnu

Abbas berkata, "Aku turut serta bersama Rasulullah SAW, dan

sungguh beliau shalat sebelum khutbah. Lalu beliau menganggap

belum memperdengarkan (khutbah) kepada kaum wanita, maka beliau
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mendatangi mereka bersama Bilal, dan Bilal pun membentangkan

kainnya. Beliau SAW menasihati dan memerintahkan mereka untuk

bersedekah. Maka kaum wanita melemparkan...." Ayyub
mengisyaratkan ke telinga dan lehernya.

Keterangan Hadits:

(Bab kedudukqn barang dalum zaktt), yakni bolehnya
mengambil zakat berupa barang selain emas dan perak. Ibnu Rasyid

berkata, "Dalam masalah ini Imam Bukhari menyetujui pandangan

madzhab Hanafi, meski banyak ulama yang tidak sependapat dengan

mereka. Adapun jumhur ulama telah memberikan jawaban atas kisah
Mu'adz serta hadits-hadits yang sepertinya, sebagaimana yang akan

dibahas."

d, ,f,J. ob iirr q; \r;l 'ls ,b)b 'Si4 gnawus berkara,

"Mu'adz berkatq kepada penduduk Yaman. "). Riwayat mu'allaq ini
memiliki sonad yang shahll sampai Thawus, akan tetapi Thawus
tidak mendengar langsung dari Mu'adz, sehingga sanod-nyatergolong
munqathi ' (terputus). Oleh sebab itu, jangan terpedaya oleh perkataan

sebagian orang bahwa Imam Bukhari menyebutkan riwayat ini dengan
lafazh yang tegas menyatakan ke-shahih-annya. Maka, hal itu
menunjukkan riwayat yang dimaksud shqhi& menurut beliau, sebab

lafazh seperti ini hanya menjelaskan bahwa hadits mu'allaq yang
disebutkannya berstatus shahih hingga perawi yang beliau sebutkan.
Adapun sikap Imam Bukhari yang menyebutkannya sebagai dalil
menunjukkan bahwa derajat hadits tersebut cukup kuat menurutnya.
Seakan-akan menurutnya, hadits ini diperkuat oleh hadits-hadits yang
beliau sebutkan di atas.

Atsar Thawus di atas telah kami nukil dalam kitab At Kharraj
oleh Yahya bin Adam dari Ibnu Uyainah, dari Ibrahim bin Maisarah
dan Amr bin Dinar, keduanya dari Thawus. Adapun perkataannya
"sebagai sedekah" menolak pendapat yang mengatakan bahwa yang
dimaksud adalah pajak. Al Baihaqi berpendapat bahwa sebagian
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mereka nlenukil dengan lafazh "berupa upeti" sebagai ganti lafazh

sedekah. Apabila riwayat ini terbukti benar, niscaya ini tidak dapat

dijadikan dalil keharusan zakat dengan barang selain emas dan perak,

akan tetapi yang masyhur adalah versi pertama. Ibnu Abi Syaibah

meriwayatkan dari Waki', dari Ats-Tsauri. dari lbrahim bin Maisarah,

dari Thawus, ai.rijt 4 ,p":tSt'irt-t'g rlC t( (Sesungguhnya Mu'adz

biasa mengambil barang sebagai sedekah [zakat).

Al Ismaili memberikan jawaban bahwa ada kemungkinan hadits

tersebut bermakna; datangkanlah barang itu kepadaku untuk aku ambil

dari kalian sebagai ganti sya 'lr dan jagung, sebab dengan diterimanya

barang tadi berarti sedekah telah sampai pada sasarannya. Kemudian

beliau membeli apa yang banyak ditemukan di antara mereka serta

lebih bermanfaat bagi yang mengambil. Beliau berkata. "Apabila

barang tersebut tergolong (barang) zakat, tentu tidak akan diserahkan

kepada para sahabat di Madinah, karena Nabi SAW telah

memerintahkan Mu'adz agar mengambil sedekah dari orang kaya di

antara mereka (penduduk Yaman) dan membagikannya kepada orang-

orang miskin di antara mereka pula."

Namun sebenamya tidak ada halangan jika Mu'adz membawa

zakat tersebut kepada pemimpin tertinggi agar beliau mengawasi

langsung pembagiannya. Lalu kisah ini dijadikan dalil oleh sebagian

ulama yang memperbolehkan memindahkan zakat ke negeri lain, dan

ini merupakan masalah yang diperselisihkan.

Sebagian lagi mengatakan bahwa kisah Mu'adz ini merupakan

ijtihad Mu'adz sendiri, sehingga tidak dapat dijadikan hujjah. Tapi

pemyataan ini kurang tepat, karena Mu'adz adalah orang yang paling

mengetahui tentang halal dan haram. Ketika Nabi SAW mengutusnya

ke Yaman. beliau SAW telah menjelaskan apa yang harus dia

lakukan. Jawaban lain mengatakan bahwa kisah itu merupakan

peristiwa yang bersifat sangat khusus, tidak dapat dijadikan dalil pada

kejadian yang serupa. Sebab, ada kemungkinan Mu'adz mengetahui

bahwa penduduk Madinah sangat butuh kepada barang-barang

tersebut, sementara ada dalil yang menyalahi apa yang dia amalkan.
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Al Qadhi Abdul Wahhab Al Maliki berkata, "Mereka biasa

menggunakan lafazh 'sedekah' dengan maksud 'jiz1tah (upeti)',

barangkali ini termasuk di antaranya." Tapi perkataannya ini dikritik
dari sisi lafazh "sebagai ganti sya'ir dan jagung", sementara iizyah
(upeti) yang ditarik dari mereka saat itu bukanlah sya'ir dan kurma,

tetapi emas dan perak.

hersabda.

"Adapun Khalid..."). Ini merupakan penggalan hadits Abu Hurairah,

yang bagian awalnya berbunyi, €',13t ,r!,-rP't * io' ,J, Ut';i
ff U, (Nabi SAW memerintuhkan sedekah [zakatJ, maka tlikatakan

bahwa lbnu Jamil tidak mau bersedekah). Hadits ini akan disebutkan

secara maushul pada bab tentang firman Allah "Don untuk

(membebaskan) budak-budak..." .

io ;*-'C'i;y i'ii;;*s ,'*') y io' J, U'',s,t't
;,lrtt 1u'b' W- dj W.e-.4 W'f dili ;rit"rii;t,6t'u &'-ll
f )i, (Dan Nabi SAI( bersabda, "Bersetlekahlah meskipun dari

perhiason kaliqn." Beliau tidak mengecualikan sedekah wajib dari
yang selainnya. maka ksum wanito melemparkan onting dan kalung,

don tidak dikhususkan emas don perak di antara barang lainnya).
Adapun hadits yang disebutkan adalah penggalan hadits Ibnu Abbas
yang dikutip Imam Bukhari dari segi maknanya, yang telah disebutkan

dalam pembahasan tentang 'ldain (dua hari raya). Riwayat ini dalam
Shahih Muslim sama seperti lafazh di atas, melalui jalur Adi bin
Tsabit dari Sa'id bin Jubair. dari Ibnu Abbas, yang pada bagian

awalnya dikatakan, ,;*1 i1 f. ?T- et y io' .r,; Ut e; (Nabi

SAW keluar pada hari raya Fitri atau Adha)- Lalu disebutkan, #
e\t W? gilililfit (Maka kaum wanita melemparkan anring dan

kalung mereka).

Kalimat "tidak mengecualikan" dan "tidak mengkhususkan"

berasal dari perkataan Imam Bukhari. Beliau menyebutkannya untuk
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menjelaskan bagaimana berdalil dengan hadits itu unluk menetapkan

adanya zakat barang selain emas dan perak. lni merupakan pandangan

beliau bahwa golongan penerima sedekah wajib sama sepe(i
golongan penerima sedekah sunah, karena keduanya sama-sama

berdimensi laqarrub kepada Allah SWT. Sedangkan orang yang

menerima keduanya sarna-sama sebagai orang miskin dan
membutuhkan, selain apa yang dikecualikan oleh dalil.

Adapun penjelasan sebagian ulama yang menyatakan "Ketika
Nabi SAW memerintahkan kaum wanita untuk sedekah 

-padahalperinrah beliau berindikasi wajib- maka sedekah yang dikeluarkan
saat itu berstatus wajib" perlu ditinjau kembali. sebab bila sedekah ini
adalah sedekah wajib, maka harus ada ukurannya secara pasti.

Sedangkan yang terjadi adalarh menerima tanpa diketahui ukurannya,
dan menerima apa adanya tidaklah diperbolehkan. Namun ada

kemungkinan dalil mengenai hal itu dapat disimpulkan dari sabdanya,
'r;:"ZS (Hendaklah kqlian bersedekqh), dimana lafazh ini bersifat

umum; mencakup sedekah wajib maupun sedekah sunah serta seluruh
jenis yang disedekahkan, baik dalam bentuk materi maupun immateri.
Sedangkan sabdanya, 't<,)t ',f "j:, (Meskipun berupa perhiasan

kalian) dalam konteks mubalaghah, yakni meskipun kalian tidak
menemukan selain itu. Adapun letak dalil pada hadits ini yang
menyatakan zakat barang terdapat pada sabdanya "Dan kolungnya,,,
sebab kalung dibuat dari sejenis kayu lalu digantungkan di leher,
melalui penelitian bahwa Imam Bukhari berpedoman dengan lafazh-
lafazh yang bersifat mutlak sebagaimana ulama lainnya berpedoman
dengan lafazh-lafazh yang bersifat umum.

Kemudian dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits
Anas bahwa Abu Bakar menulis surat kepadanya, lalu ia menyebutkan
bagian dari hadits tentang sedekah, tapi secara lengkap hadits itu
disebutkan pada bab "Zakat Kambing". Adapun yang dapat dijadikan
dalil dari hadits tersebut adalah bolehnya menerima (zakat) yang lebih
baik dari apa yang seharusnya dikeluarkan oleh orang yang
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mengafuarkan zakat, dan memberikan nilai atau harga kekurangannya

dari selain jenis harta yang dizakati, demikian pula sebaliknya.

Menurut mayoritas ulama. jika benar demikian, maka yang

harus diperhatikan adalah selisih nilai antara kedua barang (harta)

tersebut, karena sesungguhnya nilai barang terkadang bertambah dan

berkurang menurut perbedaan tempat dan waktu. Oleh karena syariat

telah menetapkan ukuran yang tidak lebih dan tidak kurang untuk

menutupi selisih itu, maka itulah yang wajib dilaksanakan. Kalau

bukan karena syariat menetapkan demikian, niscaya ketetapan dasar

tetap harus berlaku. Misalnya, apabila seseorang wajib mengeluarkan
unta betina yang telah berumur dua tahun lebih (bintu labun), maka

tidak boleh diganti dengan unta jantan yang telah berumur dua tahun
lebih (ibnu labun), meskipun dengan memberi tambahan harga sesuai

harga unta betina.

34. Tidak Mengumpulkan yang Terpisah dan Tidak Memisahkan
yang Terkumpul

f I' ,k 4t c t;i:L zz IP

Salim, dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW,

rtflL*i'-t-j
, ,z

,Cat.M'J':
ê, _u,

Disebutkan dari

seperti itu.

l'r. .-- lc. \.,4J 55 a* Ut ,,b 1

1,,, -9'..t .o. tzo tt) :F ar,.' c.*r
f
l) ,*j,y

(i oi {'L i;'iit'*1 Ui oi ba *
ht .* lt ,S;', ?:; C)
-1,.a ,, 1..,. ,o t , s. t-a'.t

.49J-dl a-';; ,-rb'pr ,i O.fl

1450. Dari Tsumamah, Anas RA menceritakan kepadanya
bahwa Abu Bakar RA menulis kepadanya apa yang difardhukan oleh
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Rasulullah SAW, "Dan tidak (boleh) dikumpulkan unlara yung
lerpisuh, don tidak dipisahkan antura yang lerkumpul karenu tahtt
membayar zakul."

Keteransan Hadits

Ibnu Al Manayyar berkata, "lmam Bukhari tidak membatasi
kandungan judul bab dengan lafazh'karena takut sedekah', sebab

ulama berbeda pendapat dalam masalah ini sebagaimana yang akan
diterangkan."

& p,rlo i' d- C,,f u6;hr o.s'* lt * 1., *Fil;
(dan disebutkqn dari Salim, dqri lbnu Umar, dori Nobi SAW, somct

seperti ilu). yakni sama seperti lafazh pada judul bab ini. Ini adalah
penggalan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Imam Ahmad,
At-Tirmidzi, Al Hakim dan ahli hadits lainnya. melalui jalur Suffan
bin Husain dari Az-Zuhri dengan sanad yang maushul. Adapun
riwayat Suffan bin Husain dari zuhri dianggap lemah. Sementara
beliau telah diselisihi oleh perawi yang lebih akurat dalam menukil
riwayat dari Az-zuhri. Al Hakim meriwayatkan melalui jalur yunus

bin Yazid dari Az-Zuhri, dan beliau berkata, ..Sesungguhnya di
dalamnya terdapat keterangan yang memperkuat riwayat Sufuan bin
Husain, karena dia telah menukil dari Az-zuhri. Dia berkata, 'Salim
bin Abdullah bin umar telah membacakan kepadaku dan aku pun
menghafalnya sebagaimana adanya'. Lalu beliau menyebutkan hadits
tanpa mengatakan bahwa Ibnu Umar telah menceritakan har itu
kepadanya."

Berdasarkan faktor inilah maka Imam Bukhari tidak
menyebutkan riwayat itu dengan lafazh yang mengindikasikan
keakuratannya. Akan tetapi beliau hanya menyebutkannya sebagai
dalil yang menguatkan hadits Anas yang beliau sebutkan dengan
sanad yang lengkap (maushul) pada bab di atas, dengan lafazh, \j

9F G '1;i- pan tidak dikumpulkan antara yang terpisah). Lalu

TATIII'L BAARI _ 161



ditambahkan, i.tb)t a';i; (Karena lukut membuyer zakal). Kemudian

para ulama berbeda pendapat mengenai maksud "takut". seperti yang

akan kamijelaskan.

Sehubungan dengan masalah ini, penulis kitab Sarar menukil

riwayat dari Ali, dari Suwaid bin Ghaflah, dia berkata, 'dt'e:G USt

o.A,

y* e'cf;s'J: f 6,' up (Kami didatangi oleh pengumpul zakat

-yong ditugaskan- Nabi SAW lalu aku membacakan padcr

masanya'1. lalu disebutkan sepertinya. Hadits ini diriwayatkan oleh

Imam An-Nasa'i. Al Baihaqi juga meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi

Waqqash.

Imam Malik berkata dalam kitab Al Muwaththa', "Makna hadits

ini adalah, misalnya ada tiga orang yang masing-masing memiliki 40

ekor kambing, maka masing-masing wajib mengeluarkan zakat

sebanyak I ekor kambing. Namun mereka menggabungkannya

menjadi satu, hingga mereka hanya wajib mengeluarkan zakat I ekor

kambing. Atau dua orang yang bersekutu memiliki202 ekor kambing,

dimana zakat yang harus dikeluarkan adalah 3 ekor kambing. Lalu

keduanya memisahkan harta tersebut hingga masing-masing hanya

mengeluarkanl ekor kambing."

Imam Syaf i berkata, "Hadits ini ditujukan kepada pemilik

harta dari satu sisi dan kepada petugas pengumpul zakat dari sisi yang

lain. Masing-masing diperintahkan agar tidak 'memisahkan' atau

'menggabungkan' karena takut mengeluarkan zakat. Pemilik harta

takut bila jumlah zakat yang harus dikeluarkan menjadi banyak. Oleh

sebab itu, ia 'menggabungkan' atau 'memisahkan' dengan tujuan

meminimalisasi jumlah zakat yang harus dibayar. Sementara petugas

pengumpul zakat merasa takut bila zakat yang dikumpulkan hanya

sedikit. maka ia 'memisahkan' atau 'menggabungkan' untuk

memperbanyak jumlah zakat yang diterima. Maka, makna lafazh

'karena takut membayar zakat', yakni takut apabila zakat menjadi

banyak atau sedikit." Karena lafazh ini mencakup kedua hal itu. maka

memahami hadits di bawah salah satu konteks tidaklah lebih utama.
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Oleh sebab itu. beliau memahaminya di bahwa kedua konteks

tersebut. Akan tetapi, memahami bahwa hadits itu ditujukan kepada

pemilik harta adalah lebih tepat.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa barangsiapa memiliki emas atau

perak kurang dari nishab, maka dia tidak wajib menggabungkan

keduanya hingga mencapai nishab dan wajib dizakati. Hal ini berbeda

dengan ulama madzhab Maliki yang mengharuskan mengumpulkan

harta atau harganya, seperti pandangan ulama madzhab Hanafi.

Hadits ini juga dijadikan dalil pendapat Imam Ahmad bahwa

barangsiapa memiliki hewan temak di suatu negeri dan belum

mencapai nishab. misalnya memiliki 20 ekor kambing di Kufah dan

20 ekor kambing lagi di Bashrah, maka keduanya tidak boleh

digabungkan dan diambil zakatnya karena sudah mencapai nishab (40

ekor kambing), karena itu milik satu orang. Demikian pendapat Ibnu

Mundzir. Namun pandangannya tidak disepakati mayoritas ulama.

Mereka berkata, "Harta yang dimiliki oleh satu orang harus

digabungkan, meskipun harta tersebut ada di berbagai negeri; dan

apabila sudah mencapai nishab, maka harus dikeluarkan zakatnya."

Hadits ini dijadikan dalil tentang batilnya muslihat, serta bolehnya

mengamalkan implikasi dalil yang ditunjukkan oleh faktor-faktor
tertentu. Di samping itu, zakat harta tidak dapat digugurkan oleh hal

lain seperti hibah.

35. Dua Harta yang Digabungkan, Zakatnya Diambil dalam

Jumlah yang sama

qc'dJ;')" . ar/

t\t etbl'J a:v Jvj
' s,o I
d:+-,1
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\t *1 f- r:.i oi

,t Og C', ,'p,':
,f;

)Gt

Thawus dan Atha' berkata, "Apabila dua orang yang berkongsi

mengetahui hartanya masing-masing, maka harta keduanya tidak

boleh digabungkan."

Sufyan berkata. "Tidak wajib mengeluarkan zakal hingga milik

orang yang satu mencapai 40 ekor kambing dan yang lainnya 40 ekor

kambing."

, , a/, ),:4,421t..,.,c.
4;-t> Ljl i.ll a,.Li ;*

,^aa,

f h' & y'J;,
a , . , t ,c.qtJ! t^'€j*

1451. Dari Tsumamah bahwa Anas menceritakan kepadanya,

bahwasanya Abu Bakar RA menulis kepadanya apa yang difardhukan

oleh Rasulullah SAW, "Dan harta bercampur yang dimiliki oleh dua

orang, maka keduanya dapat saling menagih secara rata (mempunyai

kewajiban yang sama)."

Keterangan Hadits:

(Bab dua harta yang digabungkan, zakatnya diambil dalam

jumlah yang samo). Ulama berbeda pendapat tentang maksud

"bercampur" pada hadits ini. Menurut Abu Hanifah, maksudnya

adalah berkongsi. Dia berkata, "Tidak ada kewajiban zakat atas setiap

salah seorang dari mereka, kecuali sama seperti apa yang menjadi

kewajibannya sebelum harta itu dicampur."

Pendapat ini ditanggapi oleh Ibnu Jarir bahwa jika hukum

memisahkan harta itu sama dengan hukum mengumpulkannya, maka

hadits tersebut kehilangan faidahnya. Namun hadits tersebut melarang

melakukan sesuatu yang memiliki manfaat sebelum adanya larangan.

Seandainya apa yang dikatakannya benar, maka perintah agar

keduanya menanggung bersama secara rata akan kehilangan makna.

c'.j'6,b
1u*P 

":H;
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lVff- (:;oling menagih). Menurut Al Khaththabi, maksudnya

adalah dua orang yang berkongsi itu 
-misalnya- 

memiliki 40 ekor

kambing, masing-masing memiliki 20 ekor dan mengetahui kambing

miliknya. Lalu petugas pemungutzakat mengambil satu kambing dari

harta salah seorang mereka, maka orang yang kambingnya diambil

boleh menagih setengah dari nilai harga kambing kepada temannya.

tl . 'rt!'t 
""ib 

'Jtij (Thawus dan Arha' berkata... dan

seterusnya). Riwayat mu'allaq ini disebutkan melalui jalur maushul

oleh Abu Ubaid dalam kitab Al Amwal. dia berkata: Hajjaj

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, t*r -bin. 
Dinar

mengabarkan kepadaku dari Thawus, dia berkata, OLolii rltLJralt 0t5 15!

G:'Jrii;tLd.'rff'ii -e"; rr f-- ,Js ,il;,r d t;it6 i1;,+i p 4r;'1
& ,l it.i lApabila keduq orong yqng hartonyo bercampur mengetahui

[batasanJ harta masing-masing, moka harta keduanya tidak
digabungkan dalam [perhitunganJ zakat." Beliau -yakni lbnuJuraij-
berkata, "Aku menyebutkan hal itu kepada Atha', maka beliou

berkata, 'Aku tidak melihatnya melainkan haq [benarJ'.").

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abduffazzaq dari Ibnu

Juraij, dari gurunya. Dia berkata dari lbnu Juraij, "Aku berkata kepada

Atha', '(Bagaimana hukum) beberapa orang menggabungkan hartanya

sebanyak 40 ekor kambing?' Beliau berkata, 'Mereka wajib
mengeluarkan satu ekor kambing'." Aku berkata, "Bagaimana jika
salah seorang dari mereka memiliki 39 ekor kambing sedangkan yang

satunya hanya memiliki satu ekor kambing?" Beliau berkata,

"Keduanya wajib mengeluarkan satu ekor kambing."

ia i;rt r41iu o;;rl i,ias. d e i-r.i I 'o,g:"',5'6i (sufuan

berkata, "Tidak dikenakan zakat hingga cukup bagi satu orong 40

ekor kambing dan bagi yang satunya 40 ekor kambing.").
Abdurcazzaq meriwayatkan dari Ats-Tsauri, "Kami berpendapat,

bahwa dua orang yang menggabungkan hartanya tidak wajib
mengeluarkan zakat hingga masing-masing memiliki 40 ekor
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kambing." Demikian juga menurut Imam Malik. Sementara lmam

Syaf i, Ahmad dan para ahli hadits mengatakan. "Apabila hewan

ternak yang dimiliki keduanya telah mencapai nishub maka keduanya

harus mengeluarkan zakat."

Adapun maksud khalthah (percampuran) menurut mereka

adalah, hewan tersebut digembalakan atau dipelihara dalam satu

tempat, tidur dalam satu kandang, dan sama tempat minumnya,

sementara syorikah (persekutuan atau kongsi) lebih khusus dari itu.

Dalam kitab Jami' Sufyan Ats-Tsauri, diriwayatkan dari

Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Umar, ;, oG v

i--Ju,lwr;i4Y ,ry (Dua orung yang memiliki harra bercampur

maka keduanya saling menagih secoro ratu). Aku berkata kepada

Ubaidillah, }:tlr, ,f.t-r, €tlrs ,r,:t, irlit o'i; ri1 ,.,)ti t#i5Ju i+ 6

tytt (Apa yang dimaksud dengan bercampur? " Beliau berkala,

"Apabila tempot penggembalaan hanya sotu, penggembalct hanya

satu, dan tempot minum hanya satu.").

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan penggalan hadits Anas

yang menyebutkan lafazh seperti judul bab. Lalu para ulama berbeda

pendapat mengenai makna "percampuran". Abu Hanifah berkata,

"Maksudnya adalah persekutuan." Namun pendapatnya ditanggapi

bahwa orang yang bersekutu terkadang tidak mengetahui (batasan)

hartanya, sementara dalam hadits dikatakan bahwa mereka saling

menagih secara rata. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa

"percampuran" tidak mesti bermakna "persekutuan" adalah firman

Allah SWT, "Dan sesungguhnya kebanyakon dqri orang-orong yang

hartanya bercampur." (Qs. Shaad (38): 2a) Sementara sebelumnya

telah dijelaskan dalam firman-Nya, "Sesungguhnya saudaraku ini
mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku

memiliki satu ekor sojo." (Qs. Shaad (38): 23)

Sebagian ulama berusaha mentolerir pendapat madzhab Hanafi

dengan mengatakan bahwa hadits di atas belum sampai kepada
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mereka, atau mereka berpandangan sesuai dalil pokok, yaitu sabda

Nabi SAW, *Tiduk uda (dikenoi) zakat pada untu yang kurang dari
ekor." Sedangkan hukum harta yang bercampur ditetapkan
berdasarkan dalil lain, bukan dalil ini. oleh sebab itu. mereka tidak
berpedoman dengan dalil tersebut.

36. Zakat Unta
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Abu Bakar, Abu Dzar dan Abu Hurairah RA menyebutkannya
dari Nabi SAW.

* rtt J;, jr- (1ryi ti A rtt oer'qj$, + ei t
'a :n'JA ,L-y q::G o\,,t1-, :Jw 14, * *; * rit,

I rtt3y ,qt :t, q J:;u :Jti ,i :Ju eW.* ,s',i ,y)
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1452. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA bahwa seorang Arab badui

(dusun) bertanya kepada Rasulullah sAw tentang hijrah, maka beliau
bersabda, "Kasihan dirimu, sesungguhnya hijrah itu sangat sulit.
Apafuh engkau memiliki unta untuk komu bayarkan zakatnya?" orang
itu berkata, "Yat" Beliau bersabda. "Beramallah di seberanSl lautan,
karena sesungguhnya Allah tidak okan mengurangi (menyia-nyiakan)
sedikitpun dari amalanmu ittt."



Keterangan Hadits:

pt eil,' ,p C'ql& iir' 7ti;* ir:\s i?t f ;i rT:

(Hal ini tlisebulkan oleh Abu Bakar, Abu Dzur dan Abu Hurairuh RA

dari Nahi SArn.Adapun hadits Abu Bakar telah disebutkan oleh

lmam Bukhari dari riwayat Anas setelah satu bab. Abu Bakar juga

memiliki hadits lain (dalam masalah ini) 
-yang 

telah disebutkan-

tentang kisah orang-orang yang menolak untuk membayar zakat.

Adapun hadits Abu Dzar akan disebutkan setelah enam bab berikut

dari riwayat Al Ma'rur bin Suwaid, dari Abu Dzar, tentang ancaman

bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat unta dan selainnya.

Demikian juga dengan hadits Abu Hurairah. Imam Bukhari

menyebutkan hadits tentang orang Arab badui yang bertanya tentang

hijrah, dimana kesesuaiannya dengan judul bab terletak pada lafazh,

"Apakah engkau memiliki unta yong engkau tunaikan zakotnya?"

Orang itu menjawab, "Ya!" Masalah ini akan dijelaskan dengan

mendetail pada pembahasan tentang hijrah.

Menurut Ibnu Al Manayyar, dalam hadits ini terdapat sejumlah

hukum yang berhubungan denganjudul bab, di antaranya:

l. Kewajiban mengeluarkan zakat.

2. Menyamakan antara zakat dan shalat dalam memerangi orang-

orang yang meninggalkan keduanya, meskipun hanya sekedar

tidak mau menyerahkan tali pengikat unta.

3. Menyebut zakat sebagai sesuatu yang fardhu. dimana ini

merupakan tingkat kewajiban yang paling tinggi.

4. Ancaman bagi yang tidak menunaikan zakat dengan siksaan di

akhirat seperti yang dijelaskan dalam hadits Abu Hurairah dan

Abu Dzar.

5. Dalam hadits Abu Sa'id terdapat keutamaan menunaikan zakat

unta.

6. Persamaan antara mengeluarkan hak Allah dalam harta dengan

keutamaan hijrah, karena hadits itu mengisyaratkan bahwa jika
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seseorang mengeluarkan zakat untanya di negerinya, maka dia

mempunyai kedudukan yang sama dengan pahala hijrah dan

keberadaannya di Madinah.

37. Orang yang Untanya Mencapai (Jumlah) yang Wajib Dizakati
dengan Mengaluarkan Seekor Unta Betina Berumur Setahun

Lebih, Namun Ia tidak Memiliki Unta Seperti Itu

t.. t1,
a;e dl u.b1

,,. o .1. o .
oJ;-c r.:-i! ;r

L ,F r1:v

1453. Dari Tsumamah bahwa Anas RA menceritakan

kepadanya, bahwa Abu Bakar RA menulis kepadanya tentang

kewajiban (fardhu) sedekah (zakat) yang diperintahkan oleh Allah
kepada Rasul-Nya SAW, "Barangsiapo yang unta miliknya lelah
mencapai (jumlah) yang wajib dizakati herupa seekor unta berumur

empat tahun lebih, sementara dia tidqk memiliki unla seperti itu

FATHUL BAARI - 169

t1:v
,o,, 'I a,

of

)l

)b 4-t 
^nr



namun memiliki unla harumur tiga lahun lehih, maka unla ini holeh

diamhil sebagai zukttnya ditamhah dua ekr knmhing.iikn hal itu
mudoh haginyo, atau -boleh juga ditambah-20 Dirham.

Barangsiopo yang untonya leloh mencapai (iumloh) yang waiib

dizaksti berupa seelar unlq berumur tiga tahun lehih, sementara dia

lidok memiliki unta berumur tiga tahun lebih namun ia memiliki unla

seperti itu, maka unta ini boleh diambil sebagai zakttnya, tapi si

penerima zakat itu harus memberikan (mengemhalikan) kepada

pemilik unta sebesar 20 Dirham utau dua ekor kombing. Barangsiapa

yang untanya telah mencapai (jumlah) yang wajib dizakati berupa

seekor unta berumur tiga tahun lebih, namun ia tidak memiliki selain

unta betina yang berumur dua tahun lebih, maka unta ini boleh

diambil sebagai zafurtnyct seraya menambahksn dua ektr kambing

atau 20 Dirham. Barangsictpa yang untanyq telah mencapai (jumlah)

yang wajib dizakoti berupa seekor unta betina berumur dua tahun

lebih, namun ia hanya memiliki unta betina berumur tiga tuhun lebih,

mokfl unta ini boleh diambil sebagai zakatnya dan si penerima zakat

harus memberikan (mengembalikan) kepada pemilik unla sebesar 20

Dirham atau dua ekor kambing. Barangsiapa yang untqnya mencapai

(jumlah) yang wajid dizakati berupa unta betina berumur dua tahun

lebih, namun ia tidak memiliki unta seperti itu tapi mentiliki unta

betina berumur satu tahun lebih, maka unta seperti ini boleh diambil
sebagoi zakatnya ditambah 20 Dirham atau dua ekor kambing."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas, tapi

dalam hadits tersebut tidak disebutkan permasalahan yang tercantum

dalam judul bab. Karena hadits yang memuat persoalan ini di

sebutkan pada bab "Barang dalam Zakat", sedangkan di sini Imam

Bukhari menghapus bagian tersebut.

Ibnu Baththal berkata, "lni merupakan kelalaian Imam

Bukhari." Tapi lbnu Rasyid menanggapi, "lni merupakan kelalaian

mereka yang menduga bahwa Imam Bukhari melakukan kelalaian,
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karena Imam Bukhari bermaksud menerangkan dalil tentang
seseorang yang untanya telah mencapai jumlah yang wajib dizakati
berupa seekor unta betina berumur satu tahun lebih, namun ia tidak
memiliki unta seperti itu dan tidak pula memiliki unta berumur dua
tahun lebih, tetapi ia hanya memiliki unta berumur tiga tahun rebih,
dimana selisihnya sekitar dua tahun lebih. Sementara telah ditetapkan
bahwa jika terdapat selisih satu tahun lebih.rs maka harus ditutupi
dengan 20 Dirham atau dua ekor kambing. Namun di sini tidak
disebutkan hukumnya jika selisih yang ada lebih besar dari itu, seperti
apabila zakat yang dikeluarkan adalah unta berusia satu tahun lebih,
namun yang ada hanya unta berusia tiga tahun lebih, dan seterusnya.
Imam Bukhari mengisyaratkan apabila selisih yang ada sekitar dua
tahun atau lebih, maka hukumnya dapat disesuaikan dengan selisih
yang disebutkan pada hadits di atas. Berdasarkan keterangan ini dapat
disimpulkan bahwa, barangsiapa yang wajib mengeluarkan zakat
berupa seekor unta berumur satu tatrun lebih, namun ia tidak memiliki
selain unta berumur tiga tahun lebih, maka si penerima zakat harus
mengganti selisih itu dengan 40 Dirham atau empat ekor kambing.
Demikian pula sebaliknya. Apabila Imam Bukhari menyebutkan
dalam hadits itu lafazh seperti yang terdapat pada judul bab, niscaya
tidak dapat disimpulkan makna seperti ini.,,

Ibnu Al Manayyar berkata, "Barangsiapa mencerrnati judul-
judul bab pada kitab shahih Bukhari serta maksud-maksud
tersembunyi yang terdapat di dalamnya, niscaya ia akan mengatakan
bahwa mustahil bila Imam Bukhari melakukan kelalaian serta
meletakkan suatu lafazh tanpa makn4 atau menyebutkan suatu hadits
di bawah bab tertentu, dimana hadits lain lebih tepat diletakkan di
tempat itu. Hanya saja maksud Imam Bukhari menyebutkan hadits
yang tidak mencantumkan masalah dalam judul bab adalah untuk
menetapkan bahwa orang yang tidak mendapatkan apa yang
semestinya ia keluarkan, narnun ia mendapatkan sesuatu yang lebih

l5 
Misalnyu yang harus dikel uarkan adalah unta berusia satu tahun lebih, namun yang ada hanyalah unta
berusia dua tahun lebih, atau sebaliknya. -pen.erj
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baik atau kurang dari itu, maka ia disyariatkan untuk menutupi atau

menambah selisihnya, sebagaimana disyariatkan dalam masalah

perbedaan umur. Karena, tidak ada perbedaan antara tidak
ditemukannya unta betina yang berusia satu tahun lebih, dengan

adanya unta yang lebih tua darinya.

Seandainya bab ini diberi judul dengan hadits yang

menyebutkan tidak dimilikinya unta betina yang berumur satu tahun

lebih, maka sudah pasti judul bab tersebut akan sama dengan teks

hadits. Namun manakala Imam Bukhari tidak menyebutkan nash yang

sama dengan judul bab, tapi menyebutkan nash yang serupa, maka

dapat dipahami tidak adanya perbedaan (persamaan) antara tidak
didapatinya unta yang berumur satu tahun lebih dengan didapatinya
yang lebih tua darinya, dan antara tidak adanya unta yang berumur

tiga tahun lebih dengan adanya yang lebih tua darinya.

38.Zakat Kambing
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1454. Dari Tsumamah bin Abdullah bin Anas, Anas
menceritakan kepadanya bahwa Abu Bakar RA menulis surat ini
kepadanya ketika ia diutus oleh beliau ke Bahrain,
"Bismillahiruahmanirrahim (Dengan nqma Allah Yang Maha
Pengasih lagi Maha Penyayang). Ini adalah kewajiban sedekah

(zakat) yang diwajibkan Rasulullah SAW kepada kaum muslimin, dan
yang diperintahkan Allah SWT kepada Rasul-Nya. Barangsiapa di
antara kaum muslimin yang diminta agff zakatnya sesuai dengan
ketentuannya, maka hendaklah ia memberikannya; dan barangsiapa
yang diminta melebihi darinya. maka janganlah ia memberikannya.
Pada 24 ekor unta dan yang kurang darinya, maka (zakatnya) adalah
kambing. Pada setiap 5 ekor unta, maka dikeluarkan I ekor kambing.
Apabila telah mencapai 25 sampai 35 ekor, maka zakatnya adalah
seekor unta betina berumur satu tahun lebih. Apabila mencapai 36
hingga 45 ekor, maka zakatnya adalah seekor unta betina berumur dua
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tahun lebih. Apabila mencapai 46 hingga 60 ekor, maka zakatnya

adalah seekor unta betina berumur tiga tahun lebih yang telah siap

dibuahi. Apabila mencapai 61 hingga 75 ekor, maka zakatnya adalah

seekor unta berumur empat tahun lebih. Apabila mencapai -yakni 76-

hingga 90 ekor, maka zakatnya adalah dua ekor unta betina berumur
dua tahun lebih. Apabila mencapai 9l hingga 120 ekor, maka

zakatnya adalah dua ekor unta betina berumur tiga tahun lebih yang

telah siap dibuahi. Apabila lebih dari 120 ekor, rnaka pada setiap 40

ekor dikeluarkan unta betina berumur dua tahun lebih. Pada setiap 50

ekor, maka dikeluarkan unta betina berumur tiga tahun lebih.

Barangsiapa tidak memiliki kecuali 4 ekor unta, maka tidak ada

padanya kewajiban sedekah (zakat) kecuali apabila pemilik harta

menghendaki. Apabila telah mencapai 5 ekor unta, maka zakatnya
adalah seekor kambing. Sedangkan sedekah (zakat) kambing yang

diternakkan secara alamil6 apabila telah mencapai 40 hingga 120 ekor,
maka zakatnya seekor kambing. Apabila lebih dari 120 hingga 200

ekor. maka zakatnya 2 ekor kambing. Apabila lebih dari 200 hingga
300 ekor, maka zakatnya 3 ekor kambing. Apabila lebih dari 300 ekor,
maka pada setiap 100 ekor dikeluarkan seekor kambing. Apabila
kambing yang diternakkan secara alami (milik seseorang) kurang dari
40 ekor meski (kekurangan itu) hanya seekor, maka tidak ada

kewajiban zakat kecuali jika pemiliknya menghendaki. Pada 'riqqah
(perak murni)' zakatnya 2,5 persen. Apabila hanya memiliki 190

(kurang dari 200 Dirham -ed), maka tidak ada kewajiban zakat kecuali
pemiliknya ingin mengeluarkannya (sebagai sedekah sunah)."

Keteranqan Hadits:

(Bab zaknt kambing). Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam
Bukhari tidak menyebutkan sifat kambing yang dizakati, padahal sifat

tersebut telah disebutkan di dalam hadits, yakni lafazh'yang diternak
secara qlami'. Hal itu mungkin dikarenakan Imam Bukhari tidak

16 
Maksudnya, kambing yang dibiarkan mencari rumput sendiri dan tidak disiapkan makanan oleh
pemiliknya - penerj.
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menganggap bahwa penyebutan makna implisit yang ada tidak
mempunyai pengaruh dalam menetapkan hukum, atau beliau ragu

dengan banyaknya pertentangan dan perbedaan pendapat dalam

masalah ini, karena termasuk masalah khilafiyah yang sangat

masyhur."

Pendapat yang benar mengenai makna implisit dari penyebutan

suatu sifat adalah; apabila ia memiliki keserasian dengan hokum,

sebagaimana keserasian sebab (illat) dan akibatnya (ma'lu[), maka

makna implisit dari sifat tadi dijadikan sebagai pedoman penetapan

hokum. Apabila tidak demikian, maka tidak dapat dijadikan pedoman.

Sementara tidak diragukan lagi bahwa peternakan secara alami
mengisyaratkan biaya yang minim dan kesulitan yang sedikit, berbeda

halnya jika makanannya disiapkan. Maka yang benar, makna implisit
yang terkandung dalam penyebutan sifat tersebut harus dijadikan
pegangan dalam menetapkan hukum.

*Ht Jt v) *i ?4' s 'd i; u fu q; fi. 61 'oi

(bahwasanya Abu Bakar RA menulis surot ini ketika ia
diutus ke Bahrair) yakni sebagai petugas pemerintahan di sana.

Bahrain adalah nama suatu negeri yang masyhur, di dalamnya terdapat

beberapa kota, yang terbesar di antaranya adalah kota Hijr.

:y t'j, fTt 9' f-i (dengan nomo Allah Yang Maho

Pengasih lagi Maha Penyoyang. Ini adalah...). Al Mawardi berkata,
"Hal ini dijadikan dalil pencantuman 'basmalah' pada permulaan

suatu surat, dan memulai dengan puji-pujian tidak termasuk syarat."

-7.e, :. :Ar&Jl e;,.a-j (ini adalah kewajiban sedekah). Yakni naskah

tentang kewajiban sedekah. Pada lafazh ini terdapat keterangan bahwa
kata "sedekah" bisa bermakna zakat, berbeda dengan mereka yang

tidak memperbolehkannya di kalangan ulama madzhab Hanafi.

.rniUjr ,* &r * dt e *t Jri 
"p,-i €lt O/ons diwajibkan

oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslimin). Secara zhahir riwayat
ini dinisbatkan langsung kepada Rasulullah SAW dan bukan hanya
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berasal dari Abu Bakar. Asumsi ini dipertegas oleh riwayat Ishaq yang

telah disebutkan. Adapun makna lafazh ".farudhd' di sini adalah

diwajibkan atau disyariatkan, yakni diperintahkan oleh Allah. Ada

pula yang berpendapat bahwa maknanya adalah penetapan (ukuran)

z,akat. sebab kewajiban zakat telah disebutkan dalanr Al Qur'an.
Maka, makna "difurdhukan oleh Rasululluh SAW'adalah penjelasan

beliau SAW terhadap kewajiban yang bersifat global dalam Al

Qur'an, dengan menetapkan ukuran macam dan jenisnya. Makna

dasar lafazh "faradha" adalah memotong sesuatu yang keras,

kemudian lafazh ini digunakan dengan makna ketentuan atau

ketetapan, sebab sesuatu yang telah ditetapkan batasannya terputus

dari apa yang ada di luar batasan itu. Faradha juga bermakna

"penjelasan" seperti firman Allah SWT, "Sesungguhnya Allah teluh

mem.fardhuknn (menjelusknn) kepada kamu sekulian (tentang)

membebaskan diri dori sumpaft" (Qs. At-Tahriim (66): 2) Kadang

pula bermakna "menurunkan" seperti firman-Nya, "Sextngguhnya

Allah yang memfardhukan (menurunkan) atasmu Al Qur'an" (Qs. Al

Qashshah (28): 85) Terkadang juga bermakna "menghalalkan" seperti

firman-Nya, "Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang opa

yang telah difardhukan (dihalalknn) Allah baginyu." (Qs. Al ltLzaab
(33): 38) Tapi, semua itu tidak keluar dari makna ketetapan. Lalu
lafazh "fardhu" telah digunakan pula dalam arti o'kemestian atau

keharusan", hingga hampir-hampir makna ini mendominasi arti lafazh

tersebut. Namun ia tidak pula terlepas dari makna "ketetapan".

Ar-Raghib berkata, "Semua lafazh dalam Al Qur'an yang

berbunyi 'faradha 'alaa (memfardhukan atas)' bermakna

mengharuskan (mesti atau harus). Adapun semua lafazh yang

berbunyi 'foradha lahu (memfardhukan untuk)'. maka maknanya

adalah tidak mengharamkan."

Lalu beliau menyebutkan makna firman-Nva "Sesungguhnya

Allah yang memfardhukan (menurunkan) atasmu Al Qur'an", yakni

mewajibkan kepadamu untuk mengamalkannya. Hal ini memperkuat

pendapat mayoritas ulama bahwa lafazh "fardhu" adalah sinomin
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dengan lafazh "wajib". Adapun pandangan ulama madzhab Hanafi,

yang membedakan makna keduanya dari sisi dalil yang

menetapkannya, tidak menjadi masalah. Namun yang menjadi

perdebatan adalah memahami lafazh-lafazh dalam hadits-hadits

shahih di bawah konteks makna tadi, karena lafazh yang terdahulu

tidak boleh dipahami di bawah konteks istilah yang muncul kemudian.

;o"f:-.lj' 4 fai antara kaum muslimin). Lafazh ini dijadikan dalil

bahwa orang kafir tidak termasuk dalam perintah ini. Tapi hal ini

ditanggapi bahwa maksudnya adalah perbuatan itu tidak sah dilakukan

oleh orang kafir, bukan berarti ia tidak disiksa karena

meninggalkannya. Ini adalah termasuk masalah yang diperselisihkan.

,&$ W't * ,L"f:-jir 'U W ';,.1 lbarangtiapa di antara

kaum muslimin yang diminta zakatnya sesuai dengan ketentuannya,

malu hendaklah io memberikannya). Yakni, sesuai cara yang

dijelaskan dalam hadits ini.

hX- )i ,4'g ,9 ;1rj @an borangsiapa yang diminta lebih

darinya, maka janganlah ia memberikannya). Yakni. barangsiapa

diminta lebih dari ketetapan ini, baik dari segi umur ataupun

jumlahnya, maka ia boleh untuk tidak memberikannya. Imam Ar-
Raf i menukil kesepakatan yang menguatkan pendapat ini. Ada
pendapat yang mengatakan bahwa maksudnya adalah, hendaknya

pemilik harta melarang petugas penarik zakat yang meminta

tambahan, dan hendaknya ia mengeluarkannya sendiri, karena petugas

yang meminta tambahan dari yang semestinya telah melakukan

kecurangan sementara syarat petugas yang mengambil zakat adalah

harus jujur. Akan tetapi, hal ini berlaku apabila petugas meminta

tambahan bukan berdasarkan suatu penakwilan.

/t 4 (dari kamblrg). Demikian yang dinukil oleh mayoritas

perawi, sementara dalam riwayat Ibnu As-Sakan lafazh "min" tidak

dicantumkan, lalu sebagian ulama membenarkannya. Iyadh berkata,

"Barangsiapa mencantumkannya, maka maknanya adalah; zakat unta
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itu berupa kambing." Sedangkan riwayat yang tidak

mencantumkannya. maka lafazh "kambing" berkedudukan sebagai

kalimat pokok, sedangkan kalimat penjelas terdapat pada lafazh "pada

setiap 24 ekor" dan sesudahnya. Hanya saja kalimat penjelas lebih

didahulukan, karena maksudnya adalah untuk menerangkan

ketentuan-ketentuan yang wajib dizakatl Sementara zakat mulai

diwajibkan apabila telah mencapai nishab. Oleh karena itu. sangat

tepat bila didahulukan.

Hadits ini dijadikan dalil mengeluarkan kambing untuk zakat

unta bagi orang yang memiliki unta sebanyak itu. Ini adalah pendapat

Imam Malik dan Ahmad. Apabila seseorang mengeluarkan seekor

unta sebagai zakat untanya yang berjumlah 24 ekor, maka dianggap

tidak sah. Sementara Imam Syaf i serta mayoritas ulama mengatakan

bahwa yang demikian itu dianggap sah, sebab satu ekor unta dianggap

telah cukup sebagai zakat untuk 25 ekor unta. Maka jika jumlahnya

kurang dari25 ekor, tentu lebih cukup lagi.

Pada dasarnya zakat wajib itu dikeluarkan dari jenis harta yang

dizakat| hanya saja syariat memberikan kemudahan kepada pemilik
harta. Apabila pemilik harta dengan suka rela kembali kepada hukum

dasar, maka hal itu diperbolehkan. Jika harga satu ekor unta lebih

murah daripada harga empat ekor kambing, maka hukumnya

diperselisihkan oleh ulama madzhab Syaf i serta selain mereka.

Adapun yang lebih sesuai menurut logika adalah tidak mencukupi

(tidak sah).

Lafazh hadits "pada setiap dua puluh empat ekor unta"

dijadikan dalil bahwa yang 4 ekor dari 24 ekor unta termasuk pula

yang dizakati, meski sebenamya termasuk "waqash", demikian
pendapat Imam Syaf i dalam kitab Al Buwaithi. Ulama selain beliau

berkata, "Sesungguhnya yang empat ekor dari 24 ekor itu tidak

termasuk yang dizakati." Dampak perbedaan ini tampak pada masalah

seseorang yang memiliki 9 ekor unta, lalu 4 ekor di antaranya mati

178 - FATIII'L BAARI



setelah cukup haultT dan kondisinya belum memungkinkan untuk
dikeluarkan zakatnya -jika dikatakan bahwa ia merupakan syarat
wajib zakat- maka orang itu wajib mengeluarkan satu ekor kambing
tanpa diperselisihkan. Demikian pula halnya apabila kita mengatakan
bahwa "kondisi yang memungkinkan" adalah syarat jaminan, dan kita
mengatakan "waqash" termasuk hal yang dimaafkan untuk tidak
dizakat| Adapun jika kita mengatakan seperti pendapat Imam Syaf i.
yakni wajibnya mengeluarkan empat ekor kambing sebagai zakat 24
ekor unta sesungguhnya berkaitan dengan jumlah tersebut secara

keseluruhan bukan hanya berkaitan dengan 20 ekor di antaranya,
maka yang wajib dikeluarkan oleh seseorang pada kondisi seperti
contoh di atas adalah 1 519 ekor kambing. Pendapat pertama
merupakan adalah pendapat mayoritas ulama seperti dinukil oleh Ibnu
Al Mundzir, dan dari Imam Malik dinukil satu riwayat seperti
pendapat pertama.

Catatan

llaqash menurut mayoritas ulama adalah apa yang terdapat di
antara dua ketentuan, namun Imam Syaf i menggunakannya juga
padahartayang belum mencapai nishab pertama.

ef't tUC tfli $! (apabila mencapai 25 ekor). Di sini

terdapat keterangan bahwa unta yang berjumlah seperti itu wajib
dikeluarkan zakatnya berupa I ekor unta betina berumur satu tahun
lebrh (bintu makhadh). Ini merupakan pendapat'mayoritas ulama,
kecuali pendapat yang dinukil dari Ali bahwa zakat unta yang
berjumlah 25 ekor adalah 5 ekor kambing. Apabila telah berjumlah26
ekor, maka zakatnya adalah I unta betina berumur satu tahun lebih
(bintu makhadh). Riwayat mengenai hal ini dikutip oleh Ibnu Abi

t7 
Houl adalah waktu <jimana zakat harus dikeluarkan, perhitungan haul dimulai sejak harta mencapar
nishab. Misalnya apabila harta mencapai nishab pada tanggal I bulan Muharram. maka zakatnya
harus dikeluarkan padatanggal satu bulan Muharram tahun berikutnya..larak waktu sejak dicapainya
nishab hingga masa penarikan zakat disebut satu haul- penerj.
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Syaibah dan selainnya dari Ali, baik melalui ialur muuqz/'maupun

marfu', namun sanad riwayat yang marfu ' lemah (dha'ifi'

'u:€ru') 
f Ji (hingga 35 ekor). Lafazh ini dijadikan dalil

bahwa zakat unta yang berjumlah antara 25 hingga 35 ekor adalah I

ekor unta betina berumur satu tahun lebih (bintu makhadh). Berbeda

dengan mereka-seperti pengikut madzhab Hanafi- yang

menghitungnya sesuai dengan perhitungan pertama, maka setiap 5

ekor unta dikeluarkan satu ekor kambing di samping unta betina

berumur satu tahun lebih.
'"1 - . t .

,-*i ,fg; ci ti2c, (maka zakatnyct seekor unta belina berumur

satu tahun lebihi. Hammad bin Salamah menambahkan dalam

riwayatnya, "Apabila tidak didapatkan unta betina berumur satu tahun

lebih, maka (diganti) unta jantan berumur satu tahun lebih."

'J:d.\i3 
f jl (hingga 45 ekor). Lafazh "ilaa (hingga)"

menunjukkan batasan, maknanya bahwa apa yang disebutkan

sebelumnya masuk dalam hukum yang akan dijelaskan. Berbeda

dengan yang sesudahnya, dimana ia tidak termasuk dalam hukum

yang sedang dijelaskan kecuali berdasarkan dalil. Namun di tempat ini

apa yang disebutkan sesudahnya masuk pula dalam hukum yang

sedang dijelaskan, berdasarkan sabda beliau SAW, "Apabila telah

mencapai 46 ekor..." dan seterusnya. Maka diketahui bahwa hukum

yang disebutkan sesudah lafazh "ilaq" sama seperti hukum persoalan

yang disebutkan sebelumnYa.

',#') 
, ,* "*f sti @pabila telah mencapai yakni 76 ekor)'

Demikian yang terdapat dalam sumber asli, dengan tambahan kata
,,yakni,,, seakan-akan bilangan ini dihilangkan dari sumbernya karena

konteks pembicaraan telah menunjukkannya. Lalu hal itu disebutkan

oleh sebagian perawi Seraya menyertakan lafazh "yakni" untuk

menielaskan bahwa lafazh ini adalah tambahan. Atau salah seorang

perawi mengalami keraguan sehubungan dengan lafazh ini. Pada

riwayat selain Al Ismaili, kalimat ini disebutkan tanpa mencantumkan
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kata "yakni". Riwavat yarrg dimaksud dinukil melalui jalur lain dari
-\l Anshari (guru hnam Bukhari dalam riwayat ini). maka
kemungkinan keraguan yang acla berasal dari Imam Bukhari. Dalam
riwayat Hammad bin Salamah dicantumkan pula kata "yakni".

y\t J"f uv U;ti s$ @pabita lebih rlari 120 ekrtr), yakni

lebih satu ekor dan seterusnya. Demikian pendapat mayoritas ulama.
Diriwayatkan dari Al Ishthakhri (salah seorang ulama madzhab
Syaf i); wajib dikeluarkan 3 ekor unta betina berumur dua tahun lebih
bila jumlah unta telah mencapai 120 lebih, meski lebihnya belum
cukup satu ekor, sebab yang demikian sudah dinamakan lebih dari 120
ekor. Apa yang dikatakannya tergarnbar pada unta yang dimiliki
secara bersama oleh dua orang ataupun beberapa orang. Namun
pandangan ini tertolak oleh keterangan yang tercantum dalam kitab
Umar, yakni perkataannya. "Apabila telah mencapai l2l ekor, maka
zakatnya adalah 3 ekor unta betina berumur dua tahun lebih, hingga
mencapai 129 ekor". Konsekuensinva, apabila lebih dari jumlah
tersebut, maka zakatnya adalah unta dengan umur tertentu.
Diriwayatkan dari Abu Hanifah. apabila lebih dari 120 ekor. maka
kembali kepada ketetapan berzakat dengan kambing. Jika jumlah unta
125 ekor, maka zakatnya adalah 3 ekor unta betina berumur dua tahun
lebih ditambah satu ekor kambing.

n.
... iL3 W ,p.fl' 

';f U3 U+ 'lp @pabila mencapai lima ekor

unta, maka rotorry'o adalah seekor kambing...dan seterusnya). Imam
Bukhari telah memotong di antara dua kalimat ini; lafazh hadits yang
berbunyi "dan barangsiapa yqng unta miliknya telah mencapai
(iumlah) yang wajib dizakati dengan seekor unta betina berumur
empat tahun lebih..." hingga akhir apa yang beliau sebutkan pada bab
sebelumnya. Bagian akhir hadits telah beliau sebutkan pada bab
"Kedudukan Barang dalam zakat". Lalu lafazh, *Maka diterima
darinya unta betina berumur satu tahun lebih ditambah 20 Dirham
atau dua ekor kambing". Beliau menambahkan, ,,Apabila ia tidak
memiliki unta hetina berumur satu tahun lebih sebagaimana
ketentuannya, sedang ia memiliki unta jantan berumur dua tahun
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lebih, maku unta ini diumbil darinya dan lidak diberikun bersumanyu

sesuatupun" Hukum ini telah disepakati oleh para ulama. Apabila

seseorang tidak menemukan salah satu dari keduanya, maka ia boleh

membeli mana saja di antara keduanya yang ta sukai menurut

pandangan yang paling benar dalam madzhab Syaf i. Namun menurut

sebagian ulama, ia harus membeli unta betina berumur satu tahun

lebih, seperti pendapat Malik dan Ahmad. Kalimat "Diberikan

bersamanya 2A Dirham atau dua ekor kambin{'menjadi pandangan

yang dipegang oleh Imam Syaf i, Ahmad serta para ulama ahli hadits.

Sementara dari Ats-Tsauri dikatakan bahwa yang diberikan adalah 10

Dirham, dan ini merupakan salah satu pendapat yang dinukil dari

Ishaq. Lalu dari Imam Malik dinukil pendapat yang mengharuskan

pemilik harta membeli unta seumur dengan unta yang wajib ia

keluarkan sebagai zakat, tanpa harus menutupi kekurangannya dengan

20 Dirham atau dua ekor kambing.

Al Khaththabi berkata. "sangatlah mungkin bila syariat

menjadikan 20 Dirham atau dua ekor kambing sebagai suatu ketetapan

untuk menutupi kekurangan (selisih umur antara unta yang harus

dikeluarkan dengan unta yang tersedia), agar persoalannya tidak

diserahkan kepada ijtihad petugas pengumpul zakat- Sebab, umumnya

ia mengambil zakat tersebut di tempat-tempat terpencil, dimana pada

sebagian besar keadaan tidak ditemukan hakim maupun penengah'

Untuk itu syariat menentukan suatu ketetapan yang dapat

menghilangkan perselisihan, sebagaimana ditetapkannya satu sho'

kurma sebagai pengganti air susu kambing yang dibeli karena tipuan,

atau ketetapan denda seorang budak karena menggugurkan janin."

!\3 et' ;" osti s$ lapabila tebih dari t20 ekor). Dalam

surat yang ditulis Umar disebutkan, "Apabila telah berjumlah 12l

hingga mencapai 200 ekor, maka zakatnya dua ekor kambing". Telah

disebutkan perkataan Al Isthakhri mengenai hal itu serta tanggapan

atasnya.

r1

+

1
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;* 
1Y ,g g !::w *v o;tiu$ @pabita lebih dari 300 akor,

trtuku pudtt ,s'atiqt 100 akor dikeluarkan zakatnyu ,;eckor furmbing).

Konsekuensinya, tidak wajib mengeluarkan kambing yang keempal
hingga jumlahnya mencapai 400 ekor. Inilah pendapat jumhur ulama.

\4ereka berkata. "Faidah disebutkannya 300 ekor adalah untuk
nrenjelaskan nishab setelah jumlah ini, karena zakat kambing sebelum

nrencapai 300 ekor tidak sama zakatnya dengan setelah mencapai 300

ekor dan seterusnya." Namun dinukil dari sebagian ulama Kufah.
seperti Al Hasan bin Shalih serta salah satu riwayat dari Imam
\hmad, bahwa apabila jumlah kambing mencapai 301 ekor dan

seterusnya (hingga 400 ekor. -penerj), maka zakat yang wajib
dikeluarkan adalah empat ekor kambing.

Sz")t t;t- Urf r!6 io :\',F q (pactu setiap t00 ekor kambing

clikeluarkan zakulnya satu ekor- apabila ada kambing yang diternok
.\'ecura alami milik seseorang). imam Bukhari kembali menghapus

lalazh di antara kedua kalimat ini yang berbunyi. :ilt € Lf-'l':
i*g (Dan tidak boleh clikeluarkan sebagcti seclekah (zakat) hetyctn

vang telah tua...) hingga akhir yang beliau sebutkan pada bab

berikutnya. Demikian pula beliau memenggal lafazh, g'F',; b". l;
L\. (Dan tidak dikumpulkan antara yang terpisah-pisah...) hingga

akhir yang beliau sebutkan pada babnya. Demikian pula dengan

lafazh, ,ry',t Un 6'1(Dan harta bercampur yang climiliki oleh clua

orang...) hingga akhir yang beliau sebutkan pada babnya.

Semua ini adalah satu hadits, hanya saja beliau menyebutkannya

secara terpisah di bawah bab-bab tersebut tanpa memperhatikan

urutannya, namun sesuai dengan judul-judul bab tersebut menurut

beliau.

z:jt q (dan pada perak murni). Yakni perak murni, baik yang

telah diolah maupun yang belum diolah. Dikatakan lafazh "riqqah"
berasal dari lafazh "wariq" yang bermakna perak. Sebagian ulama
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a

mengatakan bahwa lataz.h "riqquh" digunakan untuk nama emas dan

perak sekaligus, berbeda dengan lafazh "wuriq" yang hanya

digunakan untuk perak. Atas dasar ini dikatakan bahwa yang menjadi
standar nishab emas dan perak adalah nishab perak. Apabila emas

telah mencapai harga yang sama dengan 200 Dirham perak, maka
wajib dikeluarkan zakalnya sebesar 2,5 persen. Ini adalah pendapat

Imam Az-Zuhri, akan tetapi mayoritas ulama tidak sependapat

dengannya.

i\t ry_ \t ,# il tP @pabila tidak clittapatkan 
-yakni

perak- kecuali 190 Dirham). Lafazh ini memberi asumsi apabila
perak tersebut mencapai lebih dari 190 Dirham tapi belum mencapai

200 Dirham. maka wajib dikeluarkan zakatnya. Padahal, pada

dasarnya tidak demikian. Disebutkannya angka 90 karena ia
merupakan bilangan puluhan terakhir sebelum 100. Apabila bilangan
telah melewati satuan, maka urutannya adalah menyebut bilangan
besaran; seperti puluhan, ratusan dan ribuan. Maka, disebutkan 90
untuk menunjukkan bahwa tidak wajib zakat pada yang kurang dari
200 Dirham. Hal ini diindikasikan oleh sabda beliau SAW pada

hadits, "i'* Ot:i e*. o\t A. d (Tidak ada [wajibJ zakat poda yang

kurong dqri liml uqiyah).

Gt'rg- ttl ll Urrruali bila pemiliknya menghendati), yakni

kecuali pemiliknya hendak mengeluarkan sumbangan secara suka rela.
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39. Tirlak Diterima Sebagai Sedekah (Zakat) Hewan yang Telah
Tua, Memiliki Cacat dan Kamtring Pejantan, kecuali Orang yang

Mengeluarkan Sedekah Menghendaki

ti
4J

.J 't
\'s {l al-Cr *p U

'.-S 
^b frt'*,

o /t/ t /t// t.2, ..1 e ,,1, Joz t,, t ze E ,,.. o ,

l: t{l dl dl- a:-e alJl ,*t Vl ul a,.ki '.c
o-o 

tl,, -i.. oi. ^n. i, ti t,1 '? ''H \': *i ^* ^t 
ub'il;', ,i,tr'r\ ;r

'o:^;ltir: Clf ; \'1 ,@ Lr;

1455. Dari Tsumamah bahwa Anas RA menceritakan
kepadanya, sesungguhnya Abu Bakar RA menulis surat kepadanya

tentang apa yarlg diperintahkan Allah kepada Rasul-Nya. "Dun
jangunlah membayar zakat dengan hewan yang telah tua, dan tidak
pula yang cacat serta tidak pula kambing pejantan, kecuali orang
v'ang b e r s e de kah me nghe ndakinya."

Keterangan Hadits:

Terjadi perbedaan mengenai bacaan lafazh "Al Mttshaddiq

13i^oijr1." Mayoritas ulama mengatakan huruf "daal" diberi tanda

tasydid (ganda), yang berarti pemilik harta. Sehingga maknanya

adalah; tidak boleh sama sekali mengambil hewan yang telah tua dan

memiliki cacat. Begitu pula tidak boleh mengambil kambing pejantan

kecuali atas kerelaan pemilik harta, karena pemiliknya sangat

membutuhkan. Maka, mengambil tanpa ada kerelaan dari pemiliknya

dapat menimbulkan dampak negatif baginya. Dengan demikian.

pengecualian itu khusus bagi pejantan.

Sebagian ulama membaca lafazh tersebut tanpa tasydid (yakni

mushadiq) yang berarti petugas pengumpul zakat. Seakan-akan hal ini
merupakan isyarat untuk menyerahkan urusan kepada kebijakan
iiitihad) petugas pengumpul zakat karena kedudukannya sebagai

uakil, ia tidak boleh mengambil kebijakan tanpa ada unsur positif
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(maslahat), maka hendaknya ia membatasi kebijakannya pada hal-hal
yang telah ditetapkan dalam kaidah dasar. Ini adalah pendapat Imam
Syaf i dalam kitab Al Buwaithi, yang mana lafazhnya adalah, "Dan
tidak boleh diambil hewan yangcacat, pejantan dan tidak pula hewan
tua kecuali petugas pengumpul zakat melihat yang demikian lebih
bermanfaat bagi orang-orang miskin, maka ia boleh mengambilnya
berdasarkan alasan ini". Pendapat ini sesuai dengan dasar pemikiran
Imam Asy-Syaf i yang mengatakan "pengecualian" dalam kalimat
mencakup semua yang disebutkan sebelumnya.

Apabila semua kambing memiliki cacat atau semuanya pejantan,

maka boleh dipakai untuk membayar zakat. Sementara dalam
madzhab Maliki disebutkan, bahwa pemilik harta harus membeli
kambing yang layak dijadikan zakat. berdasarkan konteks lahiriah
hadits di atas. Namun dalam riwayat lain dalam madzhab mereka
disebutkan seperti pendapat pertama.

cacot). Tentang batasan cacat ini, ulama

berbeda pendapat. Mayoritas berpendapat bahwa cacat yang dimaksud
adalah cacat yang membolehkan seseorang untuk mengembalikan
barang yang dibeli dalam transaksi jual-beli. Sebagian mengatakan

bahwa cacat di sini adalah cacat yang menyebabkan hewan tersebut
tidak sah untuk dijadikan kurban. Masuk pula sebagai cacat adalah;
sakit, jantan (apabila dinisbatkan kepada betina), belum cukup umur
(apabila dinisbatkan kepada yang lebih tua darinya).
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40. Mengambil Anaaq't S"bugui Sedekah (Zakat)

^ 
. . il / , i

ist\ ' .o't ; [i u.i ii ) ri; ; af J olJr re ; d)\ r* :fl> u )-) z/
alr^o...

- - ,., t , ... o t.- o, to. - . / ./. ,c1;{i \.jg \t'\-s G\,r'l d(: :ii "irt 
'so't .fr jr Ju :Ju..,

t$- J."AJd &: #\t JJ olt J"y't

1456. Dari Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud bahwa

.\bu Hurairah RA berkata. Abu Bakar RA berkata, "l)emi Allah.

seandainya mereka tidak menyerahkan anaaq kepadaku yang biasa

mereka serahkan kepada Rasulullah SAW, niscaya aku akan

memerangi mereka atas perbuatan itu!"

a / i n/ , o lA , 
^

)" -=11 )b a,J d\ ol ,--+1-r jl Yl ."! t^g :q:-e itt\ ta , r^, JL;

l. ? ti t o--' , -: 
"r.. A";-Jt iji U'p )9\,'4b A\'_ro')

1457. Umar RA berkata, "Tidak lama berselang melainkan aku

melihat bahwa Allah telah melapangkan dada Abu Bakar RA untuk

memerangi (mereka), maka aku mengetahui itulah yang benar."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini, disebutkan penggalan kisah Umar bersama Abu

Bakar berkaitan dengan tindakannya memerangi orang-orang yang

enggan dan menolak untuk mengeluarkan zakat. Dalam hadits tersebut

terdapat perkataan Abu Bakar, "Seandainya mereka tidak

ntenyerahkan kepadaku anaaq". Sepertinya maksud Imam Bukhari

menyebutkan judul bab ini langsung setelah bab sebelumnya adalah

sebagai isyarat bolehnya mengambil kambing kecil (yang belum

cukup umur) sebagai zakat, sebab kambing kecil tidak memiliki cacat

t 
Anooq adalah kambing betina yang umurnya belum genap setahun, (Mu jam l.ughatul Fuqaha' ,Dar
An-Nafa'rs, Beirut, 1988 -ed).
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kecuali dari segi umur, maka itu lebih utama diambil dibandingkan

kambing yang tua bila petugas pengumpul zakat berpendapat

demikian. Nampaknya inilah rahasia mengapa Imam Bukhari lebih

memilih menggunakan lafazh "mengambil" daripada lafazh

"memberikan".

Para ulama madzhab Maliki tidak sependapat dengan pandangan

di atas, mereka berpendapat bahwa makna hadits itu adalah,

"Seandainya mereka tidak menyerahkan apa yang biasa mereka

serahkan kepada Rasulullah SAW". Sementara Abu Hanifah dan

Muhammad bin Al Hasan berpendapat, bahwa zakat kambing tidak

dianggap sah kecuali bila yang dikeluarkan itu selain unaaq. Lalu
dikatakan bahwa maksud "oneaq" pada hadits ini adalah kambing

yang telah berumur 6 bulan lebrh Qazda'aft). Namun pendapat ini
menyalahi makna zhahir lafazh tersebut.

41. Tidak Mengambil Harta Manusia yang Paling Baik Sebagai

Sedekah (Zakat)
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1458. Dari Ibnu Abbas RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda

ketika mengutus Mu'adz RA ke Yaman, "Sesungguhnya engkau akan

mendatangi kaum Ahli Kitab, maka hendaklah yang pertoma engkau

serukan kepada mereka adalqh ibadah kepada Allah. Apabilo mereka
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teluh mcnganul Alluh, muka barituhukun kapudu marcku bahu,u Alluh
taluh ntcwaiihkun meraku limu kuli ,yhulat tlulum .riung dun mulunt
huri. Apubilu nrcreka telah melakukun .;halat, maku barituhukun
kepudu meraku bahwa Alluh tclah mewuiibkun mcreka zukut duri
hurla-harla mereka untuk diberikan kepada orang-orung mi.skin di
unlarct mercka. ,4pabila mereka menuati hal itu, maka untbilluh
kukat) dari mereka, dan hindarilah (jungun mengumbil) hurta
munusia yung paling baik."

Keterangan Hadits:

(Bab tidak mengambil harta manusiu yang puling baik sebugai
.seclekah [zakatfl. Judul bab ini membatasi cakupan hadits yang

tercantum di bawahnya, sebab pada hadits dikatakan "dan hindarilah
harta munu.sia yang paling baik", tanpa membatasinya dengan lafazh
sedekah (zakat). Dalam hal ini semua harta manusia harus dihindari;
baik harta mereka yang terbaik maupun yang lainnya. Maka Imam
Bukhari mempersempit pengertian yang umum tersebut, dimana yang

dimaksud adalah waktu penarikan (pengambil an) zakar. Pengertian ini
dapat kita pahami dengan jelas dari konteks hadits, karena hadits
tersebut berkenaan dengan zakat. Hadits ini juga akan dijelaskan
dalam bab-bab sebelum zakat fitrah.

42. Tidak Ada (wajib) Zakat pada Unta yang Kurang dari Lima
Ekor
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1459. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA bahwa Rasulullah SAW

bersabda. *Tidak uda zakat puda kurma yang kurang dari lima wosaq,

dan tidak ada zakal pada perak yang kurang dari lima uqiyah, dan

tidok ada zakat pada unta yang kurang dari lima ekor."

Keterangan Hadits:

Menurut Ibnu AI Manayyar, judul bab ini berkaitan dengan

zakat unta, tapi Imam Bukhari memisahkannya dengan bab-bab

terdahulu tentang zakat unta, karena bab-bab tersebut menetapkan

tentang kewajiban zakat unta, sedangkan pada bab ini disebutkan

dalam konteks penafian. Oleh sebab itu, beliau memisahkan antara

keduanya dengan bab tentang zakat kambing.

Demikian menurutnya, tapi pendapat ini tidak kuat. Adapun
yang nampak bagi saya bahwa judul bab ini memiliki kaitan dengan

kambing yang dikeluarkan sebagai zakat, dimana setiap 5 ekor unta
zakatnya adalah I ekor kambing. Adapun hubungannya dengan zakat

unta sangatlah jelas, maka bab ini memiliki hubungan dengan

keduanya sekaligus, seperti bab sebelumnya.

43. Zakat Sapi
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Abu Humaid berkata, Nabi SAW bersabda, "Sungguh aku akan
mengenal kedatangan seorang laki-laki kepada Allah dengan

membawa sapi yang mengeluarkan suara (melenguh) dan dikatakan
ju' ar (mengeraskan suaro)."
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1460. Dari Al Ma'rur bin Suwaid, dari Abu Dzar, ia berkata,
''Aku bertemu kembali dengan Nabi SAW, maka beliau mengatakan,
''Demi Dzat yang .iiwaku berada di tangan-Nya -atau demi Dzat
yang tidak ada sembahan selain Dia, atau sebagaimana sumpah yang
beliau ucapkan- tidqklah seseorong yang memiliki unta, atau sapi,

atau kambing dan tidak menunaikan haknya (zakcttnya) melainkan ia
(hewan tersebut) akan didatangkan pada hari Kiamat dalam keadaan

yang lebih besar don gemuk. Ia menginjak-injak (pemilik)nya dengan

kakinya serta menanduknya dengan tanduknya. Setiap kali lewat yang
terakhir (setelah semua hewan itu selesai menginjak dan mananduk),

maka kembali giliran yang pertama hingga diputuskan di antara
manusia." Diriwayatkan oleh Bukair dari Abu Shalih, dari Abu
Hurairah, dari Nabi SAW.

Keterangan Hadits:

Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari mengakhirkan
pembahasan zakat sapi, karena sapi merupakan hewan ternak yang

TATIIUL BAARI - 191

ts
t

-l)l(J

',-
t ,A)



paling sedikit, baik dari segi kuantitas maupun nishab-nya. Namun

beliau tidak menyebutkan sedikitpun keterangan yang berkaitan

dengan nishab untuk zakat sapi, karena riwayat mengenai hal itu tidak

memenuhi kriteria hadits dalam kitab Shohih-nya. Maka kalimat judul

bab selengkapnya adalah; kewajiban zakat sapi, sebab riwayat-riwayat

yang disebutkan di atas mengindikasikan hal itu berdasarkan adanya

ancaman bagi siapa yang tidak mengeluarkan zakatnya. Dalam hal ini

tidak ada ancaman karena meninggalkan suatu perbuatan yang tidak

wajib."

lbnu Rasyid berkata, "Dalil ini butuh kepada premis (dasar

pemikiran), yaitu; tidak ada kewajiban yang harus ditunaikan

berkaitan dengan sapi selain zakat, sementara hal itu telah diisyaratkan

pada bagian awal pembahasan zakat, yaitu bab 'Dosa Orang yang

Tidak Mengeluarkan Zakat'. Dalam bab itu telah dinukil hadits Abu

Hurairah RA, namun tidak disebutkan tentang sapi. Untuk itu, dalam

bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Dzar, dan

mengisyaratkan bahwa tentang (zakaQ sapi telah disebutkan melalui
jalur lain dalam hadits Abu Hurairah."

Kemudian Ibnu Baththal mengklaim bahwa hadits Mu'adz dari

Nabi sAW , 'ry ',*'rl F ej q?i 'ry ,F q';.tl lsnrungguhnya

pada setiap 30 ekor sapi dikeluarkan zakatnya seekor anak sapi, dan

pada setiap 40 ekor sopi dikeluarkan sapi yang berumur satu tahun)

adalah hadits shahih yang memlllki sonad muttashil (bersambung).

Hal serupa terdapat dalam surat tentang sedekah yang ditulis oleh Abu

Bakar dan Umar, namun perkataannya perlu dianalisa lebih lanjut.

Adapun hadits Mu'adz telah diriwayatkan oleh para penulis

kitab Sunan 
-derajatnya 

hasan menurut At-Tirmidzi- dan

diriwayatkan pula oleh Al Hakim di kitab Al Mustadraft. Namun

ketetapan bahwa derajat hadits tersebut shahih kurang tepat, sebab

Masruq tidak pernah bertemu dengan Mu'adz. Hanya saja Imam At-
Tirmidzi menggolongkannya sebagai hadits hasan, karena didukung

oleh sejumlah hadits lain. Dalam kitab Al Muwaththa' melalui jalur

periwayatan Thawus dari Mu'adz sama seperti itu, namun riwayat
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'fhawus dan Mu'adz termasuk riwayal yang terputts (munqulhi').
Sehubungan dengan masalah ini, Abu Daud menukil riwayat dari Ali.
Sedangkan perkataannya "hal serupa terdapat pula dalum kiteft
tentang sedekah yang ditulis oleh Abu Bakar" merupakan kekeliruan
Ibnu Baththal, sebab penyebutan hukum zakat sapi tidak ditemukan
pada satupun di antara jalur-jalur periwayatan hadits Abu Bakar, tapi
memang benar tercantum dalam kitab yang ditulis oleh Umar.

y ;i 
'Sti1 

pAbu Humuid berkata), yaitu Abu Humaid As-

Sa'idi. Ini adalah penggalan hadits yang disebutkan Imam Bukhari
dengan sanad lengkap melalui beberapa jalur periwayatan. Lafazh
seperti di atas telah beliau sebutkan melalui sanad lengkap dalam
pembahasan tentang tarkul hiyal (meninggalkan tipu muslihat) saat

membahas hadits tersebut.

ii, (sungguh aku akan mengenal), yakni kelak aku akan

mengenali kalian dengan sebab keadaan seperti ini. Dalam riwayat Al
Kasymihani disebutkan, Ufi 1 (Tidaktah aku mengetahut). yakni

tidak pantas bagi kaiian berada dalam keadaan seperti ini, dimana aku

mengenal kalian dengan sebab tersebut.

Adapun perkataan "ju'aar" berasal dari Imam Bukhari, dan

maksud beliau adalah menerangkan bahwa kata ini disebutkan dengan

dua lafazh; khuwaar dan ju'aar. Kemudian beliau menafsirkannya
dengan mengatakan, " Taj' aruuna ", yakni kalian mengeraskan suara. . .

Ini merupakan kebiasaan lmam Bukhari, dimana apabila menemukan
lafazh "gharib (asing)" yang bersesuaian dengan kata dalam AI

Qur'an, maka beliau menukil penafsiran kata tersebut. Penafsiran
yang dimaksud diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari As-Suddi. Lalu
diriwayatkan melalui jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas

tentang firman-Nya, "yaj'aruun". Beliau berkata, "(Artinya) meminta
pertolongan." Al Qazzaz berkata, "Khuwaar dan Ju'aar bermakna

satu dalam konteks pembicaraan tentang sapi." Sedangkan Ibnu
Sayyidih berkata, "Dikatakan 'khaara rajul', yakni apabila seseorang

mengeraskan suara dalam rangka t adharru' (merendahkan diri). "
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9\ 4t ,..16 6eliuu berkata, "Aku sampai kepadanya."). Yang

berkata adalah Ma'rur, sedangkan kata ganti (dhamir) dalam kalimat

(L*rl) kembali kepada Abu Dzar. Sedangkan kalimat "otal,t

sebagaimana sumpah yang beliuu ucapkan" mengisyaratkan bahwa

beliau tidak mengingat secara pasti sumpah yang diucapkan.

W e\'i- 1 Qang tirlak menunaikan hak [zakatJnya). Dalam

riwayat Muslim melalui jalurWaki' dari Abu Muawiyah, keduanya

dari Al A'masy, disebutkan dengan lafazh, Wq ,t"'i 1 (dan tidak

menunaikan zakatnya), yang lebih tegas menerangkan maksud judul

bab. Adapun sisa pembicaraan mengenai kandungan hadits telah

dijelaskan di bagian awal pembahasan tentang zakat. Kemudian

lafazh, i€ i "ti ,!r\'d 'e Qa memiliki unto atau sapi) dijadikan dalil

tentang persamiuur nishab unta dan sapi. Tapi sesungguhnya lafazh

tersebut tidak menunjukkan hal itu, karena dalam kalimat tersebut

disebutkan juga tentang kambing, sementara nishab unta tidak sama

dengan nishab kambing menurut kesepakatan ulama.

Catatan

Pada awal hadits ini. Imam Muslim meriwayatkan suatu kisah

yang menyebutkan, $kt ikJrt u U rr;i o"tjkli g (Mereko

adalah orong-orangyang banyak hartanya, kecuali yang mengatakqn

begini dan begitu). Lalu bagian ini disebutkan secara tersendiri oleh

Imam Bukhari pada pembahasan tentang Al Aimaan wa An-Nudzuur
(sumpah dan nadzar) dengan sanad seperti di atas, namun beliau tidak

menyebutkan seperti di bab ini.

"& ottt (Bukair meriwayatkannya), yakni Bukair bin Abdullah

bin Al Asyaj. Imam Bukhari bermaksud menerangkan kesesuaian

riwayat ini dengan hadits Abu Dzar dalam menyebutkan tentang

(zakat) sapi, karena kedua hadits tersebut memiliki kesamaan pada

semua persoalan yang disebutkan. Imam Muslim telah
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menyebutkannya melalui sanad yang maushul dari jalur Bukair sama

seperti sanad di atas. dengan materi yang lebih lengkap.

44. Zakat kepada Kaum Kerabat

ai:rL), u.ilt'vi rofvi 1S

NuUi saw bersabda. ':Brgrnyo

kerabat rlan pahala sedekah."
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1461. Dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, bahwa ia

mendengar Anas bin Malik RA berkata, "Abu Thalhah termasuk kaum

Anshar yang paling banyak hartanya berupa kurma di Madinah. Harta

miliknya yang paling disukai adalah Bairuha'. Tempat itu berhadapan

dengan masjid. Rasulullah SAW biasa memasukinya lalu minum air

yang segar di dalamnya." Anas berkata bahwa ketika turun ayat ini

-surah 
Aali Imraan ayat 92- "Kamu sekali-kali tidak akan sampai

kepada kebajikan (yang sempurna), hingga komu menalkahkan

sebahagian daripada harta yang kamu cintai". Abu Thalhah berdiri

menuju Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah,

sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman, "Komu

sekoli-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurno),

hingga kamu menffiahkan sebahagian dctripada harta yang kamu

cintai'. Sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah kebunku

di Bairuha'. Sungguh ia menjadi sedekah karena Allah, aku harapkan

kebaikannya di sisi Allah. Tempatkanlah (berikanlah), wahai

Rasulullah. dimana yang Allah tampakkan bagimu!" la (Anas)

berkata. "Rasulullah SAW bersabda, "Bakh (wah), itu adalah harla

yong menguntungkan... itu adalah harta yong menguntungkan. Aku

telah mendengar apa yang engkau katakan, dan menurutku

hendaknya engkau berikan kepada koum kerobat (bmilimu)'. Abu

Thalhah berkata, 'Aku akan melaksanakannya, wahai Rasulullah!'

Lalu beliau membagikannya kepada kaum kerabatnya dan anak-anak

pamannya."

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Rauh. Yahya bin Yahya serta

Ismail meriwayatkan dari Malik dengan lafazh"raoyih".
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1462. Dari Abu Sa'id AI Khudri RA; "Rasulullah SAW keluar

pada hari raya Adha atau F-itri ke mushalla. Kemudian beliau berbaiik
lalu menasihati manusia dan memerintahkan mereka untuk
bersedekah. Beliau SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia,

bersedekahlah!" Lalu beliau melewati kaum wanita dan bersabda,
"Wahai sekalian wanita, bersedekahlah, karena sesungguhnya aku
melihat kalian banyak yang menjadi penghuni neraka!" Mereka
berkata, "Mengapa demikian, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda,

"Kalian banyak melaknat, mengingknri ftebaikan) pasangan. Aku
tidak pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya
menghilangkan akal seorang laki-laki yang teguh daripada salah

seorang di antara kalian, wahai knum wanitat" Kemudian beliau

berbalik. Ketika sampai ke rumah, Zainab -istri Ibnu Mas'ud-
datang minta izin untuk masuk. Dikatakan, "Wahai Rasulullah, ini ada

Zainabl" Beliau SAW bertanya, "Zainab yang mana?" Dikatakan,

"lstri Ibnu Mas'ud." Beliau SAW bersabda, "I'a, izinkonlah dia
masuk!" Maka, dia diizinkan masuk kemudian berkata, "Wahai Nabi
Allah, sesungguhnya hari ini engkau telah memerintahkan untuk
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bersedekah. Aku memiliki perhiasan dan hendak menyedekahkannya,

namun Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa ia dan anaknya lebih berhak

untuk aku berikan sedekah itu kepada mereka." Nabi SAW berkata,

"lbnu Ma:;'ud benqr, ,suumimu dan anukmu utlulah orang, yung lebih

bcrhuk unluk engkau berikan :;edekuh ilu."

Keterangan Hadits:

(Bub zakut kepotla kaum kerahat). Menurut Ibnu Al Manayyar,

sisi penetapan dalil dari hadits-hadits tersebut terhadap judul bab

adalah, karena pahala sedekah sunah kepada kaum kerabat tidak

berkurang meskipun dengan tujuan sedekah dan mempererat

hubungan kekeluargaan. maka demikian juga yang seharusnya

dilakukan dengan sedekah wajib (zakat). Akan tetapi tidak mesti

sedekah sulah itu boleh diberikan kepada orang yang nafkahnya

menjadi tanggungan pemberi sedekah. berarti boleh juga menyerahkan

sedekah wajib kepada mereka.

Al Ismaili mengkritik sikap Imam Bukhari. Menurutnya, hadits-

hadits yang beliau sebutkan menerangkan tentang sedekah yang

bersifat mutlak, bukan sedekah waiib. maka hadits-hadits tersebut

tidak dapat dijadikan dalil bolehnya memberikan zakat kepada kaum

kerabat. Kecuali apabila yang dimaksud adalah menetapkan dalil

bahwa kaum kerabat yang tergolong penerima zakat lebih berhak

mendapatkan zakat tersebut, karena Nabi SAW menjelaskan bahwa

memberikan sedekah sunah kepada kaum kerabat adalah lebih utama.

Ibnu Rasyid berkata, "Pandangan yang dipilih oleh Imam

Bukhari dapat disimpulkan dari hadits Abu Thalhah tentang

pemahamannya terhadap ayat. Yang demikian itu karena maksud

'nafkah' pada firman Allah, ,4 & (Hingga kalian menaJkahkan)

adalah lebih umum, tidak sekedar mencakup sedekah wajib atau pun

sedekah sunah. Lalu Abu Thalhah telah mengamalkan kandungan ayat

ini, dia memberikan sedekahnya kepada sanak kerabatanya. Hal ini

tidak benentangan dengan firman Allah, "sesungguhnyo zakat-zakat
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itu hanyu untuk orang-orung.fhkir dan miskin-" (Qs. At-'l'aubah (9):

60). Karena. ayat ini hanya membatasi sedekah wajib kepada mereka

yang disebutkan pada ayat itu. Adapun perbuatan Abu Thalhah adalah

mendahulukan kaum kerabat yang tergolong penerima zakat untuk

diberi sedekah. Setelah dua bab berikut akan disebutkan kerabat yang

tidak berhak menerima sedekah wajib.

ltUtt 4r;tr '7i r;sr'ezi t ,&i1,o i' *'4, i$'1 ldun Nabi

SAW bersabda, "Baginya dua pahala, pahala kerabat dan puhala

sedekah.") Ini adalah penggalan hadits tentang kisah istri Ibnu

Mas'ud, yang akan disebutkan dengan sanad maushul setelah tiga bab.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan dua hadits; yaitu hadits

Anas tentang kisah sedekah Abu Thalhah, dan hadits Abu Sa'id

tentang kisah istri Ibnu Mas'ud. Hadits Anas akan dijelaskan dalam

pembahasan tentang wakaf. Sedangkan bagian awal hadits Abu Sa'id

telah dijelaskan dalam pembahasan tentang haid, dan sisa

pembahasannya akan diterangkan setelah dua bab berikut.

45. Tidak Wajib Mengeluarkan Sedekah (zakat) atas Seorang

Muslim pada Kudanya

'A ,'*', qp i' t:"'r:t,'Jv :'Jv *; hr '*', ;'r') c.i ?
n. , ti* g;':; e./:^!' &

1463. Dari Abu Hurairah RA. dia berkata: Nabi SAW bersabda.
*Tidak wajib sedeknh (zakat) atos seorong muslim pada kuda dan

budaknya."
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46. Tidak wajib Mengeluarkan Sedekah (Za'kat) atas seorang

Muslim Pada Hamba Sahayanya

:Ju

1464. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Tidak wajib sedekah (zakat) ales seorang muslim pada humba

sahayanlta clan tidak pula padu kudanya."

Keterangan Hadits:

(Bab tidak wajib sedekah [zakat] qtos seorang muslim pada

kudanya). lmam Bukhari menyebutkan pada bab berikutnya "Tidak
Wajib Sedekah (Zakat) atas Seorang Muslim pada Budaknya". Lalu
beliau menyebutkan hadits Abu Hurairah dengan lafazh yang sama

seperti kedua judul bab melalui dua jalur periwayatan, hanya saja pada

hadits pertama menggunak an lafazh " ghul aamihi" sebagai ganti lafazh
"abdihi" yang tercantum pada hadits kedua.

Ibnu Rasyid berkata. "Maksud Imam Bukhari adalah

menerangkan hukum jenis budak dan kuda, karena tidak ada

perbedaan antara budak yang memiliki hak untuk mengatur urusannya

sendiri dan kuda yang dipakai untuk sarana angkutan, yang tidak

wajib dikeluarkan zakatnya. Selain itu. budak itu juga tidak wajib

dizakati, hanya saja sebagian ulama Kufah mengatakan bahwa budak

itu wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan perhitungan nilai
(harga)."

Barangkali Imam Bukhari hendak mensinyalir hadits Ali dari

Nabi SAW, y,tt es* r;qt ,tr.)0 ,Pt ,t '.'F 'ti (Aku tetah

membebaskan kewajiban zakat kuda dan budak, maka tunaikanlah

zakat perak). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya

dengan sanad yang hasan Pendapat yang dinukil dari Abu Hanifah
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berbeda dengan pendapat di atas jika kuda tersebut terdiri dari kuda
jantan dan betina dilihat dari keturunannya. Sedangkan jika kedua
jenis tersebut terpisah, maka ada dua pendapat yang dinukil darinya.

Menurutnya. pemilik harta boleh memilih antara mengeluarkan satu

dirham sebagai zakatbagi setiap satu ekor kuda, atau diperhitungkan

harga seluruh kuda kemudian dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5

persen. Namun pandangan Abu Hanifah dibantah berdasarkan hadits

di atas. Tapi argumentasi ini dapat dijawab bahwa hadits tersebut

hanya menafikan dikeluarkannya zakat berupa budak, bukan dalam

bentuk hmga-

Hadits ini dijadikan pula sebagai dalil oleh madzhab Azh-
Zhahii untuk menyatakan tidak wajib dikeluarkannya zakat kuda dan

budak meskipun untuk diperdagangkan. Tapi pendapat ini dijawab,

bahwa zakat perdagangan telah ditetapkan berdasarkan ijma' ulama

seperti dinukil oleh Ibnu Al Mundzir dan selainnya. Maka, ijma' ini
telah membatasi keumuman hadits di atas.

47. Bersedekah kepada Anak Yatim

oi .>e- *; hr n*, ",1r'tJr rr.-, [.( 6 fr ,U- ; iW V
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1465. Dari Atha' bin Yasar. bahwasanya ia mendengar Abu

Sa'id Al Khudri RA menceritakan, "Sesungguhnya Nabi SAW suatu

hari duduk di atas mimbar dan kami pun duduk di sekitarnya. Lalu

beliau bersabda, 'sesungguhnya di ontara perktra yang aku takutkan

sesudahku odalah opa yang dibuknknn kepadrt kslian berupa

gemerlapnyo dunia dan perhiasonnya'. Seorang laki-laki berkata,

'Wahai Rasulullah, apakah kebaikan datang membawa keburukan?'

Nabi SAW diam. Maka dikatakan kepada laki-laki itu, 'Apa

urusarunu, engkau berbicara dengan Nabi SAW dan beliau tidak

berbicara denganmu (menjawab)?' Kami beranggapan bahwa wahyu

sedang turun kepadanya." [a (Abu Sa'id) berkata, "Lalu beliau

menyapu keringatnya dan bertanya, 'Di manaknh orqng yong

bertanya?'-seakan beliau memuji orang itu- lalu beliau bersabda,

'sesungguhnya kebaikon tidak datang membawa keburukan.

Sesungguhnya di qntara tumbuhon yang tumbuh di musim semi ada

yang membunuh atau menyebablutn sakit. kecuali ternak yang makan

(rumput) hijau, hingga setelah kedua sisi perutnya penuh ia
menghadap ke arah matahori lolu buang air dqn kencing, kemudian

merumput kembali. Sesungguhnya harta ini hijau dan manis. Sebaik-

baik harto milik seorang muslim adalah apa yang diberikan

sebagiannya kepada orang-orong miskin, anak yatim dan orang

dalam perjalonan 
-atau 

seperti yang disabdakan Nabi SAW- dan

sesungguhnya barangsiapa mengambil harto itu tanpo suqtu hak,

sama seperti orang yang makan namun tidak merasa kenyang. Dan,

harta itu aknn menjadi salcsi baginya pada hari Kiamat'-"

l-L{-iile

L
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Keterangan Hadits:

Ibnu Al Manalyar berkata, "lmam Bukhari menggunakan kata

'sedekah' dan bukan 'zakat' karena indikasi hadits yang disebutkan

tidak pasti antara sedekah wajib (zakat) dengan sedekah sunah. Hal ini
disebabkan oleh penempatan frase 'anak-anak yatim' di antara frase

'orang-orang miskin' dengan 'orang dalam perjalanan'. Sementara

keduanya termasuk dalam golongan yang berhak menerimazakat."

Ibnu Rasyid berkata, "Ketika Imam Bukhari menyebutkan bab

'Tidak Wajib Sedekah (Zakat) atas Seorang Muslim pada Kudanya'.

maka diketahui bahwa yang beliau maksudkan pada bab ini adalah

sedekah wajib (zakat), sebab tidak ada perbedaan pendapat mengenai

sedekah sunah. Ketika beliau mengatakan 'Bersedekah kepada Anak
Yatim', beliau hendak mengalihkan kepada apa yang telah diketahui

sebelumnya (yakni sedekah wajib)."

48. Memberikan Zakat Kepada Suami dan Anak Yatim dalam
Pemeliharaan (Tanggungan)nya

*'y\'* 4'f y I'a;
Hal ini dikatakan oleh Abu Sa'id Al Khudri dari Nabi SAW.

-i.o.. ,c.
ol yl ,-:l,S

oc / o z , o-/.

-*c 
i)-;b.Jl -r S-P f ,p

di f ettt G;:Li r+r;1t 'ifiiv .v-iZ\t'n, irr "r-;
:LJG l? y)

/ c-

j) JPrqi :Jti3

,i6 .ci; 
e.
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? z 1

14,; 'i6 iir r-; ;rrt iJs t;ri';r '61 :ju l3-;:iG tri
'..n lo i. -.'o. ,o i .o 

"

:Ut Vtl attlt Ft ot1l

1466. Dari Al A'masy, dia berkata: Syaqiq menceritakan

kepadaku dari Amr bin Al Harits, dari Zainab. istri Abdullah RA. Al
A'masy berkata, "Aku menyebutkannya kepada lbrahim, maka

Ibrahim menceritakan kepadaku dari Abu Ubaidah, dari Amr bin Al
Harits, darr Zainab, istri Abdullah yang sama sepertinya." Zainab

berkata, "Aku berada di masjid, lalu aku melihat Nabi SAW bersabda,

'Bersedekahlah meski berupa perhiasan kolian'." Zainab biasa

memberi sedekah kepada Abdullah serta anak-anak yatim yang berada

dalam pemeliharaannya. Dia berkata kepada Abdullah, "Tanyakan

kepada Rasulullah SAW, apakah mencukupi (sah) bagiku bila

memberikan kepadamu dan kepada anak-anak yatim yang berada

dalam pemeliharaanku sebagai sedekah dariku?" Abdullah berkata,

"Tanyakanlah sendiri kepada Rasulullah SAW!" Aku pun (Zainab)

berangkat menuju Nabi SAW dan aku dapati seorang wanita dari

kalangan Anshar berada di pintu, ia mempunyai keperluan yang sama

denganku. Lalu Bilal melewati kami, maka kami berkata.

"Tanyakanlah kepada Nabi SAW, apakah cukup bagiku bersedekah

kepada suamiku dan anak-anak yatim dalam pemeliharaanku?" Kami

berkata, "Jangan beritahukan tentang kami." Bilal masuk dan bertanya

kepada Nabi SAW, maka beliau bertanya, "Siapakah keduonya?"
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Bilal menjawab,"Zainab." Nabi bertanya pula."Zainab yung munq?"

Bilal berkata, "lstri Abdullah." Beliau bersabda, "Ya. dan baginya dua

pahala; pahala karena kerabat dan pahulo sedeksh."

4i:tw!"i 
A.: ^rt Jy:

r?i** .t ...'.1. / . 1. . oto(
e U;t a^L, .,{l ,f P ipl jt

1467. Dari Zainab binti Ummu Salamah, dia berkata, "Wahai

Rasulullah, apakah ada pahala bagiku bila aku bersedekah kepada

anak-anak Abu Salamah, sedangkan mereka adalah anak-anakku?"

Beliau SAW bersabda, "Bersedekahloh kepado merekn, bogimu

pahala opa yong engkau sedekohkon kepada merel(n."

Keterangan Hadits:

(Bab memberikon zakat l<epada suami dan anak-anak yatim

dalam pemeliharaan. Hal ini dikatakan oleh Abu Sa'id dari Nabi
SArIa. lmam Bukhari mengisyaratkan kepada hadits Abu Sa'id

terdahulu dengan sanad yang lengkap (maushul) di bab "Zakat kepada

Kaum kerabat".

Ibnu Rasyid berkata, "lmam Bukhari menyebutkan kembali

masalah anak yatim pada bab ini, karena bab sebelumnya bersifat

urnurn, sedangkan bab ini bersifat lebih khusus. Adapun sisi

penetapan dalil dari kedua hadits di atas untuk mendukung judul bab

ditinjau dari keumumannya, sebab kata 'pemberian' mencakup

perkara wajib dan sunah."

t!... Uiji ,,;ir q * (aku beroda di masjid, makn aku

melihat... dan seterusnya). Di sini ada keterangan tambahan terhadap

hadits Abu Sa'id yang telah disebutkan, dan penjelasan tentang sebab
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yang mendorongnya untuk menanyakan masalah itu. Saya belum

menemukan nama-nama anak yatim tersebut.

)Gitri ;" il;r tV'i ktku menemukan seorung wanitu berasal

tlari kalungun Anshar). Dalam riwayat Ath-Thayalisi disebutkan. 
'5P

-S:; 4 iu; ,ra:i ;" ii;t (Ternyata .\eorang wanita yung herasal

dari lulangan Anshar yang bernama Zainab). Demikian pula An-

Nasa'1. meriwayatkan melalui jalur Abu Muawiyah dari Al A'masy.

Lalu beliau memberi tambahan pada jalur periwayatan lain dari

Alqamah dari Abdullah, dia berkata, ;y,*, r' u1 i, iO 
'af;t :tllar.

',:tU\i )t' i elt E" ;t;U Oi'af;rt (Muka berangkntlah istri

Abdullah, yakni lbnu Mas'ud; dan istri Abu Mas'ud, yakni Uqbah bin

Amr Al Ashari).

Saya (lbnu Hajar) katakan, Ibnu Sa'ad tidak menyebutkan istri

Abu Mas'ud yang berasal dari wanita Anshar selain Hazilah binti
Tsabit bin Tsa'labah Al Khazrajiyah, maka ada kemungkinan dia

mempunyai dua nama, atau orang yang menamakannya Zainab telah

melakukan kekeliruan dengan memindahkan nama istri Abdullah bin

Mas'ud kepada wanita Anshar tersebut.

€-i"- C J. 7t'j-ij go" anak-anak yatim yang berada dalam

pemeliharaanku). Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan, 90\l &
6;F ,i. ?6"ii (Kepada suami-suami kami dan anak-anak yatim

dalam pemeliharaan knmi). Sedangkan dalam riwayat Ath-Thayalisi

dikatakan bahwa anak-anak yatim tersebut adalah anak-anak dari

saudara laki-laki dan saudara perempuannya. Kemudian dalam

riwayat An-Nasa'i melalui jalur Alqamah disebutkan, J6 J:ai tl.it.u)

ijr c,ri .;:,t; g7r )o N ";*).iqf $ ;i ;. 6f e't (satah

seorang di antara keduanya memiliki kelebihan harta, sementarq

dalam pemeliharaannya ada onak-anak yatim dari saudara laki-
lakinya, sedangkan salah seorong lagi memiliki kelebihan harta dan

suami yang miskin).
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-y,ilr'1i, U.r;lt 7i or;i 6 @"" haginya dua pahctla: pahula

knrena kerabqt dan pahala sedekth), yakni pahala karena mempererat

hubungan kekeluargaan serta pahala karena manfaat sedekah.

Makna lahiriah hadits ini menyarakan bahwa Zainab tidak
menanyakan langsung kepada Nabi SAW dan beliau SAW tidak
memberi jawaban secara berhadapan langsung dengan Zainab.
Sementara hadits Abu Sa'id yang disebutkan pada dua bab

sebelumnya menunjukkan bahwa Zainab bertanya secara lisan kepada
Nabi SAW, dan beliau SAW memberi jawaban langsung secara

berhadapan dengan Zainab. Indikasi ini disimpulkan dari
perkataannya, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya engkau
memerintahkqn..." dan seterusnya. Demikian pula dengan sabda

beliau SAW pada riwayat tersebut, "Benarlah suamimlt". Maka, ada

kemungkinan hal itu merupakan dua kejadian yang berbeda, atau
pemyataan bahwa Zainab bertanya langsung berada dalam konteks
mayz. Bahkan, sesungguhnya pertanyaan itu diajukan melalui Bilal.

Hadits ini dijadikan dalil tentang bolehnya wanita memberikan
zakat hartanya kepada suaminya. Ini adalah pendapat Imam Syaf i,
Ats-Tsauri, kedua sahabat Abu Hanifah, dan salah satu riwayat dari
Imam Malik dan Ahmad. Bahkan, sebagian ulama membolehkannya
secara mutlak. Adapun riwayat yang melarang hal ini terkait dengan
ahli waris. Perhatikan ungkapan Al Jauzaqi berikut, "zakattidak boleh
diberikan kepada orang yang nafkahnya menjadi tanggungan pemberi
sedekah". Lalu Ibnu Qudamah menjelaskan berdasarkan batasan

tersebut, kemudian berkata, "Pendapat paling kuat adalah
diperbolehkannya secara mutlak, kecuali kepada kedua orang tua dan
anak."

Para ulama memahami lafazh "sedekah" pada hadits ini dalam
konteks sedekah wajib, berdasarkan lafazh "Apakah mencukupi (sah)

bagiku". Pendapat ini didukung oleh Al Maziri. Namun Al Qadhi
Iyadh memberi tanggapan dengan mengatakan bahwa lafazh
"meskipun berupa perhiasan knlian" serta kenyataan bahwa sedekah
yang beliau keluarkan adalah hasil keterampilan tangannya,
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merupakan bukti balrwa yang dimaksud adalah sedekah sunah.
Pendapat ini didukung oleh Imanr An-Nawawi. Mereka memahami
lafazh "upuknh mencukupi (suh1 bagikti', yakni dalam memberi
perlindungan dari api neraka. Seakan-akan beliau khawatir bahwa
sedekah yang diberikannya kepada suaminya tidak menghasilkan apa
yang menjadi tujuan sedekah. Pernyataan bahwa sedekah beliau
berasal dari keterampilan tangannya telah dijadikan dalil oleh Ath-
Thahawi untuk mendukung pendapat Imam Abu Hanifah. Beliau telah
meriwayatkan darijalur Ra'ithah. istri Ibnu Mas'ud. bahwa ia adalah
seorang wanita yang memiliki keterampilan, dan beliau biasa
bersedekah kepada suami dan anak-anaknya. Ath-'fhahawi berkata,
"Hal ini menunjukkan bahu,a sedekah yang dimaksud adalah sedekah
sunah." Tapi masalah "perhiasan" sesungguhnya hanya dapat
dijadikan bantahan bagi mereka yang tidak mewajibkan zakat
perhiasan. Sedangkan bagi yang meu'ajibkannya, maka masarah itu
tidak dapat dijadikan sebagai hujjah untuk menolak pandangan
mereka.

Ats-Tsauri meriwayatkan dari Hammad, dari Ibrahim, dari
Alqamah, dia berkata: Ibnu Mas"ud berkata kepada istrinya tentang
perhiasannyu, i,?7, y ft ey *bl(Apabita tetah mencapai 200

Dirham, maka wajib dikeluarkan zaknt[nyaJ). Bagaimana mungkin
Ath-Thahawi berhujjah dengan sesuatu yang tidak menjadi
pendapatnya. Akan tetapi Ath-Thahawi berpegang dengan perkataan
Zainab pada hadits Abu Sa'id terdahulu. "Dan aku memiliki
perhiasan. makn aku hendak memberiknnnya sebagai sedekah,,.

Karena meski dikatakan perhiasan termasuk harta yang wajib dizakati,
namun tidak seluruhnya. Demikian yang beliau katakan, namun hal ini
mendapat kritikan. Sebab meski tidak wajib pada bendanya, namun
tetap ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya dalam arti
diperhitungkan nishab yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Lanjut mereka mengatakan bahwa makna lahiriah hadits Abu
Sa'id, W : i:"li 'i -fi ).njt *\j (Suamimu dan anakmu

adalah orong-orang yang poling berhak untuk engkau berikan
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sedekah kepuda mereka) menunjukkan sedekah yang dimaksud adalah
sedekah sunah, sebab sedekah yang wajib (zakat) tidak boleh
diberikan kepada anak sendiri berdasarkan rjma' ulama, seperti
dinukil oleh lbnu Mundzir serta selainnya. Tapi argumentasi ini perlu
dipertanyakan kembali, sebab yang tidak boleh diberikan sedekah

wajib (zakat'1 adalah orang yang nafkahnya menjadi tanggungan
pemberi zakat itu sendiri. Sementara ibu tidak wajib memberi nafkah
kepada anaknya selama bapak anak tersebut masih ada. Ibnu At-Taimi
berkata, "SaMa beliau 'dan anakma' dinisbatkan kepadanya karena
berada dalam pemeliharaannya, bukan berarti anak yang

dilahirkannya. Seakan-akan yang dimaksud adalah anak Ibnu Mas'ud
dari istrinya yang lain."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Para ulama yang tidak
memperbolehkan istri memberikan zakat hartanya kepada suaminya
beralasan bahwa harta tersebut akan kembali kepadanya sebagai
nafkah, maka seakan-akan ia tidak mengeluarkan sesuatupun.,,
Jawaban untuk pemyataan ini adalah, kemungkinan kembalinya
sedekah kepadanyajuga terjadi pada sedekah sunah.

Alasan yang mendrkurrg madzhab pertamale adalah; sikap Nabi
sAw yang tidak menjelaskan persoalan secara rinci menduduki posisi
dalil yang bersifat umum. Ketika zainab menyebut sedekah dan Nabi
sAw tidak mempertanyakan apakah yang dimaksud adalah sedekah
sunah atau wajib, maka seakan-akan beliau bersabda. ,,Mencukupi

(sah) bagimu (memberiknn sedekah kepada suamimu), baik sedekah
wajib (zakat) maupun sedekoh sttnah". Adapun mengenai anaknya,
dalam hadits tersebut tidak dijelaskan bahwa zainab memberikan
zakatnya kepada anaknya; bahkan maknanya apabila ia memberikan
zakat hartanya kepada suaminya lalu sang suami menafkahkan kepada
anaknya, maka mereka lebih berhak daripada orang lain. pernyataan

"mencukupi" berkaitan dengan pemberian kepada suami, sementara
sampainya kepada anak adalah setelah zakat itu sampai kepada yang
berhak menerimanya. Adapun yang nampak bagiku, ada dua masalah

'' Yukni madzhab yang membolehkan istri memberikan zakat hartanya kepada suaminya - penerj.
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dalam pembahasan ini; yang tertera adalah pertanyaan Zainab tentang

menyedckahkan perhiasannya kepada suami dan anaknya, dan yang

kedua adalah pertanyaannya tentang nafkah.

Dalam hadits ini terdapat aniuran untuk bersedekah kepada

kaum kerabat. Adapun sedekah wajib (zakat) hanya diperbolehkan

kepada kerabat yang nafkahnya tidak menjadi tanggungan si pemberi

zakat. Kemudian terjadi perbedaan pendapat mengenai sebab larangan

tersebut. Sebagian mengatakan bahwa perbuatan mereka mengambil

zakat menjadikan mereka berkecukupan, maka hak mereka untuk

mendapatkan nafkah dari pemberi zakat terhapus. Atau kebutuhan

mereka telah terpenuhi oleh jatah nafkah rutin, sementara zakat tidak

diserahkan kecuali kepada orang-orang yang sangat membutuhkan.

Diriwayatkan dari Al Hasan dan Thawus bahwa zakat tidak

boleh diberikan kepada kerabat sebesar apapun. Ini adalah salah satu

riwayat yang dinukil dari Imam Malik. Sementara Ibnu Mundzir

berkata, "Para ulama sepakat bahwa seorang suami tidak boleh

memberikan zakatnya kepada istrinya, karena nafkah istri menjadi

tanggung jawabnya sehingga kebutuhan sang istri telah terpenuhi oleh

nafkah rutin tersebut dan tidak membutuhkan zakat lagi. Adapun

masalah istri memberikan zakatnya kepada suami, ada perbedaan

pendapat seperti yang telah dijelaskan.

Pelaiaran yang dapat diambil

l. Anjuran mempererat hubungan kekeluargaan.

Istri boleh bersedekah mengeluarkan hartanya tanpa izin suami.

Nasihat bagi kaum wanita.

Motivasi dari penguasa kepada laki-laki maupun wanita untuk

melakukan kebajikan.

Bolehnya berbicara dengan wanita yang bukan mahram jika

dijamin tidak akan menimbulkan fitnah.

2.

3.

4.

5.
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6.

7.

8.

Nasihat agar takut terhadap balasan dosa serta siksaan yang

mungkin terjadi karena dosa tersebut.

Seorang ahli ilmu boleh memberikan fatwa meski ada orang lain

yang lebih dalam ilmunya.

Anjuran untuk mendapatkan ilmu dari sumbernya.

Imam Al Qurthubi berkata, "Perbuatan Bilal yang mengabarkan

nama kedua wanita itu setelah keduanya memohon agat tidak

diberitahukan bukan termasuk menyebarkan rahasia dan tidak

amanah, ini karena dua hal:

Pertanta, kedua wanita itu tidak mengharuskan Bilal untuk tidak

memberitahukan tentang keduanya kepada Nabi, dan Bilal tahu bahwa

tidak ada kepentingan untuk merahasiakan keduanya.

Kedua, Bilal mengabarkan tentang keduanya untuk menjawab

pertanyaan Nabi SAW, sebab menjawab pertanyaan Nabi SAW lebih

wajib daripada berpegang dengan perintah kedua wanita yang

meminta untuk merahasiakan mereka. Namun semua ini berdasarkan

bahwa Bilal menyanggupi untuk merahasiakan keduanya. Sementara

ada kemungkinan keduanya memohon kepada Bilal, dan tidak ada

kewajiban untuk menyanggupi setiap permohonan.

* gi q ,* (kepado anak-anak Abu Salamaft), yakni Abu

Salamah bin Abdul Asal. Ia adalah suami Ummu Salamah sebelum

menikah dengan Nabi SAW. Saat Nabi SAW menikah dengannya,

Ummu Salamah memiliki beberapa anak dari Abu Salamah, yakni

Umar, Muhammad,Zainab dan Durrah.

Dalam hadits Ummu Salamah tidak ditemukan keterangan tegas

bahwa yang disedekahkannya kepada suami dan anak-anak adalah

berupa zakat. Untuk itu, hadits ini dengan hadits lainnya pada bab di

atas mempunyai kesamaan, yaitu sedekah kepada anak-anak yatim.
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49. Firman Allah To'ala,,"Don Untuk (Memerdekakan) Buthk-
B udak, Orang-orang yang Berutang."

^Al ,-*, cV ,lt f f +s
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Disebutkan dari Ibnu Abbas RA, "Seseorang boleh

membebaskan budak dengan zakat hartanya dan memberikannya

untuk (keperluan) haji."

Al Hasan berkata, "Apabila seseorang membeli bapaknya

dengan zakat, maka diperbolehkan, dan (boleh) pula memberikan

zakat kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan orang

yang belum menunaikan haji."

Kemudian beliau membaca firman-Nya, "Hanya saja sedeknh

untuk orang-orang miskin." (Qs. At-Taubah (9): 60). Di mana saja

engkau memberikannya, maka hal itu mencukupi (sah).

Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Khalid mewokaJkan boju

besinya untukfi sabilillah (di jalan Allah)."

Disebutkan pula dari Abu Las, "Nabi SAW mengangkut kami di

atas unta (dari hasil) sedekah untuk menunaikan haji."
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1468. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW

memerintahkan untuk mengeluarkan sedekah (zakat). Maka dikatakan,
'Ibnu Jamil dan Khalid bin Walid serta Abbas bin Abdul Muthallib
tidak mau mengeluarkan sedekah'. Nabi SAW bersabda, 'Tidak ctda
yang diingkari atas lbnu Jamil melainkan kqrena dahulu ia miskin,
lalu Allah dan Rasul-Nya menjadikannya koyo'. Adapun Khalid,
kalian telah menzhaliminya. Sungguh ia telah mewoka/kan bctju-baju
besi dan persenjataannya di jalan Allah. Sedangkan Abbas bin Abdul
Muthallib, dia adaloh poman Rasulullah SAW, maka zakal tersebut
dianggap sebagai sedekah atasnya ditombah yang sepertinya
bersomanya."

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Zinaddari bapaknya.
Ibnu Ishaq berkata dari Abu Zinad, "la (zakat) wajib atasnya dan yang

sepertinya bersamanya." Ibnu Jurarj berkata, *Telah diceritakan
kepadaku dari Al A'raj sama sepertinya."

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah "dsn untuk (membebaskan) budok-budak
serta orang-orang yang berutang".) Ibnu Al Manayyar berkata,
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"lmam Bukhari mengutip ayat ini dari kitab taf-sir karena dibr"rtuhkan

dal am meneran gkan go I ongan-go longan peneri m a zakal."

At € ,#3 1.6 1sj U'a;. ,q:t ht *j /b /t ,r '-S'*'s

Qlisebutkan duri lbnu Abhas, "scsaorung bolah mcmbebuskun bttduk

rlengan zakat hartunya dun memberiknnnya ttnluk kaperluun- haii).

Riwayat ini disebutkan dengan sanad yang maushul oleh Abu tlbaid

dalam kitab Al Amwal melalui jalur Hassan bin Abi Al Asyras dari

Mujahid. dari Ibnu Abbas, bahwa beliau melihat tidak ada larangan

bagi seseorang yang memberikan zakat hartanya untuk keperluan haji

dan membebaskan budak. Riwayat ini dinukil dari Abu Muawiyah

dari Al A'masy. Diriwayatkan juga dari Abu Bakar bin Ayyasy, dari

Al A'masy, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dia

berkata. U_6 rG')4'ei (Bebasknnluh budak dengan zakar hartamu).

Lalu Abu Muawiyah turut bersama Abdah bin Sulaiman seperti pada

krtab Fawa'id milik Yahya bin Ma'in. Dalam riwayat Abu Bakar bin

Ali Al Marwazi dari Abdah, dari Al A'masy, dari Ibnu Abi Al Asyras

disebutkan dengan lafazh, dt i\W 6\k ,i'fr-"i :.9) ,1Liltn
(Beliau biasa mengeluarknn zakntnya lalu berfuita, " Berilah kami

bekal darinya untuk melal<sanaknn haji.").

Al Maimuni berkata, "Aku berkata kepada Abu Abdillah,

'Bolehkah seseorang membeli budak dengan zakat hartanya lalu

membebaskannya, dan bolehkah ia memberikan zakatnya untuk orang

yang berada dalam perjalanan (ibnu sabil)?' Beliau berkata, 'Ya Ibnu

Abbas berkata seperti itu dan aku tidak mengetahui sesuatu pun yang

bertentangan dengan pendapatnya."

Al Khallal berkata, "6lxnad bin Hasyim menceritakan kepada

kami, dia berkata: Ahmad berkata, 'Aku dahulu membolehkan untuk

membebaskan budak dengan hartazakat, lalu aku melihat pendapat itu

tidak benar'."

Harb berkata, "Lalu dikemukakan kepadanya hadits Ibnu Abbas,

maka beliau berkata, 'Sanad-nya mudhtharib'. Hanya saja ra

mengatakan hadits rtu mudhthqrib karena adanya perbedaan sanad
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pada Al A'masy seperti tampak di atas. Maka Imam Bukhari tidak

menyebutkan dengan menggunakan lafazh yang menyatakan bahwa

riwayat tersebut shahih."

Ulama salaf berbeda pendapat dalam menafsirkan flrman Allah,

"Dan unluk (membebaskan) buduk-budak''. Menurut sebagian mereka,

bahwa yang dimaksud adalah membeli budak untuk dibebaskan. Ini

adalah pendapat dari Ibnu Al Qasim, dari Malik, serta pendapat yang

dipilih oleh Abu Ubaid, Abu Tsaur dan Ishak, serta menjadi

kecenderungan pendapat Imam Bukhari dan Ibnu Al Mundzir.

Sementara Abu Ubaid berkata. "Keterangan paling kuat mengenai

masalah ini adalah perkataan Ibnu Abbas, beliau lebih utama diikuti

serta lebih mengetahui tentang tafsir".

Ibnu Wahab meriwayatkan dari Malik bahwa bagian zakat ini

diberikan kepada mukatabz\ sebagaimana pendapat Imam Asy-Syaf i,

Al-Laits, para ulama Kufah serta mayorits ahli ilmu serta didukung

oleh Ath-Thabari. Sehubungan dengan persoalan ini ditemukan

pendapat ketiga, yaitu bahwa bagian untuk budak dibagi menjadi dua

bagian; setengahnya diberikan kepada mukatab yang mengaku sebagai

muslim, dan setengahnya lagi digunakan untuk membeli budak yang

melakukan shalat dan puasa (untuk dimerdekakan). Ibnu Abi Hatim

dan Abu Ubaid meriwayatkan dalam kitab Al Amwal dengan sanad

yang shahih dari Az-Zuhri bahwa ia menulis pendapat tersebut kepada

Umar bin Abdul Aziz.

Menurut pendapat pertarna, apabila makna ayat tersebut khusus

bagi mukatab, maka mencakup hukum "orang-orang yang berutang",

sebab mukatab termasuk orang yang berutang. Di samping itu,

membeli budak untuk dimerdekakan lebih utama daripada membantu

mukatab, dimana terkadang ia telah diberi bantuan namun tidak juga

memerdekakan dirinya. Pertimbangan lain bahwa mukatab tetap

berstatus budak selama harga dirinya belum lunas meski tersisa satu

dirham, sedangkan zakat tidak boleh diberikan kepada budak. Selain

20 Mukutab adalah budak yang telah membuat perjanjian dengan majikannya untuk menebus

kemerdekaan dirinya secara kredit, penerj.
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itu, membeli budak itu mudah dilakukan setiap saat, berbeda halnya
dengan mendapatkan mukatab. Begitu pula perrvalian mukatub akan
kembali kepada majikannya, dan dia yang akan mengambil hartanya.

Sementara budak yang dibeli dengan harta hasil zakat lalu
dimerdekakan. maka perwaliannya kembali kepada kaum muslimin.
Argumentasi terakhir ini sesuai dengan pandangan [mam Malik.
Sedangkan Imam Ahmad dan Ishaq berkata, "Ditolak wala'
(perwalian)nya dalam membeli budak untuk dibebaskan." Sementara

dari Imam Malik dikatakan bahwa wala (perwalian) budak yang dibeli
dengan hasil zakat kembali kepada yang memerdekakannya

berdasarkan kaidah umum dalam hal itu. Ubaidillah Al Anbari
berkata, "Wala' (perwalian)nya dikembalikan ke baitul maal (kas
negara)."

Adapun pengertian "sabilillah (di jalan Allah)" kebanyakan
ulama mengatakan khusus bagi orang yang berperang. baik dia orang
yang kaya atau miskin. Hanya saja Abu Hanifah berkata, "Bagian ini
khusus diberikan kepada pejuang yang membutuhkan.-" Diriwayatkan
dari Imam Ahmad serta Ishaq bahwa haji termasuk dalam pengertian
"sabilillah (di jalan Allah)", sebagaimana yang telah disebutkan dalam
atsar Ibnu Abbas. Ibnu Umar berkata, "Ketahuilsh, sesungguhnya haji
termasuk sabililloh (ialan Allah))' Riwayat ini dikutip oleh Abu
Ubaid dengan sanad yang shahih dari Ibnu Umar. [bnu Mundzir
berkata, "Apabila hadits Abu Las 

-yakni 
riwayat yang tersebut di

bab ini- terbukti akurat, maka aku berpendapat seperti itu." Tapi
pernyataan beliau ditanggapi bahwa kemungkinan mereka adalah
orang-orang miskin dan Nabi SAW mengangkut mereka dengan unta
sedekah bukan untuk dimiliki.

;;Sr'SAi 6 Hasan berlmta). Riwayat iru shahih dinukil dari

Al Hasan, bagian awalnya diriwayatkan oleh lbnu Abi Syaibah

melalui jalurnya. Ini merupakan pandangan beliau yang merangkum
kedua persoalan sekaligus, yakni membebaskan budak dengan zakat

serta membelanjakan harta tersebut untuk biaya menunaikan haji.
Hanya saja pernyataan tekstual beliau tentang bolehnya seseorang
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menggunakan zakat hartanya untuk membeli bapaknya sendiri tidak

disetujui oleh ulama lainnya, sebab bapak tersebut akan dimerdekakan

dengan harta zakat tadi namun perwaliannya tidak menjadi milik
kaum muslimin, maka manfaat zakat kembali kepada diri orang yang

mengeluarkannya, bahkan semakin melengkapi apa yang tadinya ia

keluarkan untuk menolak aib akibat perbudakan terhadap bapaknya.

Kalimat "dimsna saia engkau berikan (sedekah atou zakat itu)

maka telah mencukupi (sah)" merupakan pandangan Al Hasan bahwa

zakat bisa saja diberikan kepada salah satu di antara golongan-

golongan yang berhak menerim a zakat.

fl g,i V 7'i;; (dan disebutkan dari Abu Las), yakni Abu Las

Al Khuza'i. Mengenai namanya masih diperselisihkan. Ada yang

mengatakan namanya adalah Ziyad, ada yang mengatakan Abdullah

bin Anamah, dan ada yang mengatakan selain itu. Beliau sempat

bersama Nabi SAW dan menukil dua hadits, salah satunya terdapat di
tempat ini. Riwayat beliau di tempat ini telah disebutkan dengan

sanqd yang lengkap (maushul) oleh Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah,

Al Hakim dan selain mereka. Adapun lafazh riwayat Imam Ahmad,

:*|ry oi ,s j 6 !t',s."t [ ,rifi 
'J'i)'d, Ji:9 y,ilt *,iq btgb,'

h 7 iXt ,1"j.i 6l 'Jul (Di atas seekor unta di ontoro unta dari

hasil zakat dalam kondisi lemah untuk menunaikan haji. Maka kami

berkata, "Wahai Rasulullah, kami melihat bahwa unta ini tidak
mompu untuk membawa!" Beliau bersabda, "Sesungguhnya yong

membawa adalah Allah." Para perawi hadits ini tergolong tsiqah
(terpercaya), hanya saja Ibnu Ishaq (salah seorang perawinya) telah

menggunakan lafazh yang tidak tegas menunjukkan bahwa ia telah

mendengar langsung. Maka, Ibnu Mundzir memilih untuk tidak dalam

menetapkan keakuratannya.

!du, &, * ii,, & iirr Jh ';i (Rasututtah SAW

memerintahkan untuk mengeluarkan sedekah). Dalam riwayat Imam

Muslim melalui jalur Warqa' dari Abl Az-Zinad disebutkan, J).; t5.
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ytilt & Vc * r\'):o h' e lt (Rasulullah sAW mengutus

Umar sebagai pelugas pengumpul sedekah). Hal ini memberi asumsi

bahwa yang dimaksud adalah sedekah wajib (zakat), sebab tentang

sedekah sunah tidak ada seorang pun yang diberi tugas untuk

mengumpulkannya.

Ibnu Qishar Al Maliki berkata, "Lebih tepat bila dikatakan

bahwa yang dimaksud adalah sedekah sunah, sebab tidak mungkin

kita berprasangka bahwa para sahabat yang disebutkan itu tidak mau

membayar zakat." Tapi pendapat ini dijawab bahwa tidak semua,

orang yang tidak membayar zakat itu dikarenakan mereka

mengingkari atau menolak untuk membayar zakat.

Adapun tentang Ibnu Jamil, sebagian pendapat mengatakan

bahwa ia adalah orang munafik yang kemudian bertaubat. Demikian
menurut Al Muhallab.

Al Qadhi Husain menerangkan bahwa sehubungan dengan hal

itu Allah menurunkan ayat, "Dan di antara mereka ada yang telah

berilcrar kepada Allah." (Qs. At-Taubah (9): 75) Namun menurut

pendapat yang masyhur bahwa ayat ini turun berkenaan dengan

Tsa'labah. Sedangkan Khalid berpandangan bahwa sikapnya itu tidak
dilarang. Demikian pula halnya Al Abbas, ia juga bersikap demikian.

Oleh sebab itu, Nabi SAW mentolerir sikap Khalid dan Al Abbas,

namun tidak mentolerir perbuatan Ibnu Jamil.

* U.t €',ry (dikatakan lbnu Jamil tidak mau...). Yang

mengucapkan perkataan ini adalah Umar, seperti akan disebutkan
pada hadits Ibnu Abbas tentang kisah Al Abbas. Dalam riwayat ibnu

Abu Az-Zinad yang dikutip oleh Abu Ubaid disebutkan, 'i 'F. Jui
'$- lSrUogian orang yang mencelo berkata).

Adapun Ibnu Jamil, saya tidak menemukan namanya dalam

kitab-kitab hadits. Akan tetapi Al Qadhi Al Husain Al Marwazi Asy-
Syaf i, diikuti oleh Ar-Ruyani dalam kitab Ta'liq-nya, menyebutkan

bahwa namanya adalah Abdullah. Kemudian dalam Syarah Asy-

2TA - FATIIUL BAARI



:qEhb

Syaikh Sirajuddin bin Al Mulaqqin disebutkan bahwa Ibnu Bazizah

memberinya nama Humaid. Namun saya tidak menemukan

kecurangan ini dalam kitab milik lbnu Bazizah. Sementara dalam

riwayat Ibnu Juraij disebutkan bahwa penyebutan nama Abu Jahm bin

Hudzaifah sebagai ganti Ibnu Jamil, namun ini merupakan suatu

kesalahan, karena semua perawi sepakat bahwa yang dimaksud adalah

Ibnu Jamil. Menurut pendapat mayoritas, ia berasal dari kalangan

Anshar. Sedangkan Abu Jahm dari kalangan Quraisy, maka kedua

nama itu bukan nama satu orang yang sama. Lalu sebagian ulama

muta'akhirin menyebutkan bahwa Abu Ubaid Al Bakri menyatakan

dalam kitabnya Syarh Al Amtsal bahwa ia adalah Abu Jahm bin Jamil.

u,&') (dan Abbas). Ibnu Abi Az-Zinad menambahkan dari

bapaknya yang dikutip oleh Abu Ubaid, iitb)t red;" ;ti ((Jnruk

memberikan sedekah). Dia berkata, "Maka Rasulullah SAW
berkhutbah membela dua orang; Al Abbas dan Khalid."

i1.1;t ii,r 6r;16 Qalu Allah dan Rasut-Nya menjadikannya kaya).

Rasulullah SAW menyebutkan dirinya, karena beliaulah yang

menyebabkan ia (Ibnu Jamil) masuk Islam dan menjadi kaya setelah

sebelumnya miskin dengan harta rampasan perang yang diberikan
Allah kepada Rasul-Nya serta yang dihalalkan-Nya kepada umatnya.

Ini adalah gaya bahasa yang berisi pujian namun mengandung

kecaman, karena jika dia tidak mempunyai alasan selain apa yang

disebutkan, yaitu Allah dan Rasul-Nya telah menjadikannya kaya,

maka tidak ada legitimasi atas sikapnya.

W Ut bO iU 
'r$ (*oto ia -zakat tersebut- dianggap

sebagai sedekah atasnya dan yong sepertinya bersamanya). Demikian
yang tercantum dalam riwayat Syu'aib. Sementara Warqa' dan Musa

bin Uqbah tidak menukil lafazh "shadaqah (sedekah)." Berdasarkan

versi pertama berarti Nabi SAW telah mengharuskan untuk
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melipatgandakan sedekahnya,2l sehingga lebih meninggikan
kedudukannya, mengangkat namanya, serta lebih dapat
menghilangkan celaan darinya. Maka maknanya; ia (zakat tersebut)
adalah sedekah yang telah ditetapkan atasnya. ia akan bersedekah
dengannya ditambah lagi yang sepertinya sebagai derma.

Adapun riwayat Imam Muslim memberi keterangan bahwa Nabi
SAW berkomitmen untuk mengeluarkan sedekah itu dari hartanya,

berdasarkan sabdanya, """ # (la [zakat tersebutJ menjadi

tanggunganku). Disebutkan pula sebab hal itu, 7\t * p' tl
(Paman adalah seperti bapctk). Namun tidak tertutup kemungkinan
maksudnya adalah beliau SAW menanggung kewajiban itu atas nama
pamannya. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa zakat berkaitan
dengan dzimmah (tanggung jawab), sebagaimana salah satu pendapat
yang dinukil dari Imam Syaf i.

Sebagian ulama berusaha mengompromikan antara riwayat yang

menyebutkan lf {uturku) dan il; luturnya), dimana riwayat yang

asli adalah riwayat yang menyebutkan lafazh !Ii,, sedangkan riwayat

yang menyebutkan & adalah sama seperti tadi, hanya saja diberi

tambahan huruf ha'yang berfungsi mengakhiri suatu kata. Demikian
menurut Ibnu Al Jauzi dan Ibnu Nashir. Ada juga yang mengatakan
bahwa makna lafazh "de ad,alah: ia bagiku adalah pinjaman utang,

karena aku telah mengambil sedekah lebih dahulu darinya untuk dua
tahun. Hal ini telah disebutkan dengan tegas dalam riwayat yang
dikutip oleh Imam At-Tirmidzi dan selainnya dari hadits Ali, namun
sanad-nya masih diperbincangkan. Lalu dalam riwayat Ad-
Daruquthni melalui jalur Musa bin Thalhah disebutkan bahwa Nabi
SAW bersabda, ,f d.6 ai* /6t q dh6 ui,.r (i dl

2' 
P.rnyutuun ini perlu dianalisa lebih lanjur, adapun makna lahir hadits nrenyatakan bahwa Rasulullah
SAW membiarkarr zakat yang tidak ditahan oleh Abbas menjadi miliknya. lalu Rasulullah SAW
mengambil alih untuk membayar zakat pamannya. Hal ini dinamakan sedekah darr segi majaz. Ini
diindikasikan oleh riwayat Imam Muslim yang berbunyi. "la (yakni zakat tersebut) menjadi
tanggunganku". Perhatikanlah.
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(Se"'ungguhnya knmi sangal butuh, makn kami mengambil lebih

dahulu dari Abbas sedekah [zakatJ harlanya untuk dua lahun),

dimana riwayat ini tergolong riwayat yang mursal.

Ad-Daruquthni meriwayatkan pula dengan sanatJ yang muushul

dengan menyebutkan nama Thalhah dalam sonad-nya, namun 'sunad

yang mursul lebrh akurat. Masih dalam riwayat Ad-Daruquthni dari

hadits Ibnu Abbas, c$t iV ,?a '-& '"; '*j to n, 1* 1t o\

,i6ir aJ6 iG1ei*i ii ;riir ot :J\i; &') * a' .p 4t';A ,'a-b6:\l

J"i*ir ir;ir1 (Bahwasanyu Nabi SALY mengutus (Jmar sebagai petugas

pengumpul zakat, maka ia mendatangi Al Abbas dimana ia [Al AbbasJ

bersikap kasar kepadanya [UmarJ Lalu Umar mengabarkannya

kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, "sesungguhnya Al Abbas

telah kami ambil lebih dahulu zakat hartanya tahun ini, serta tuhun

berikutnya. "). Namun sanad-nya lemah. Kemudian Ad-Daruquthni

bersama Ath-Thabrani meriwayatkan yang sama seperti itu dari hadits

Rafi' dengan sanad yang lemah pula.

Dari hadits Ibnu Mas'ud disebutkan, *j f n, ..F "uit ol

f i,b /6t i'S\ii lsesungguhnya Nabi SAW mengambil lebih

dahulu sedekah dari Abbas untuk dua tahun). Tapi dalam sanad-nya

terdapat nama Muhammad bin Dzakwan, yang dikenal sebagai perawi

yang lemah (dha'ifi. Seandainya hadits ini akurat, maka dapat

menghilangkan perbedaan pendapat serta menjadikan lafazh riwayat

Imam Muslim lebih unggul dibandingkan riwayat-riwayat yang lain.

Di sini terdapat bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa kisah

pengambilan sedekah lebih awal terjadi, bukan pada saat Umar diutus

sebagai petugas pengumpul zakat. Adapun kisah pengambilan sedekah

Al Abbas lebih awal bisa saja dibenarkan, bila ditinjau dari seluruh

jalur periwayatan.

Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa maknanya adalah;

beliau SAW telah mengambil lebih dahulu dari Al Abbas harta senilai

dengan sedekah untuk dua tahun, maka beliau SAW memerintahkan
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agar zakat Al Abbas dipotong dari harta tersebut. Tapi pandangan ini
dikritik bahwa jika yang demikian benar-benar terjadi, niscaya Nabi
SAW memberi tahu Umar agar tidak menarik sedekah dari Al Abbas.
Meski demikian, pandangan tadi tidak terlalu jauh dari kebenaran.

Adapun makna lafazh "a\uihi (atasnya)" berdasarkan penafsiran
pertama adalah; sesuatu yang telah tetap baginya. Namun ini tidak
berarti bahwa Al Abbas mengambilnya, karena dia diharamkan untuk
mengambil sedekah, karena dia keturunan bani Hasyim. Namun
sebagian ulama memahami riwayat di bab ini sebagaimana makna
lahiriahnya, mereka berkata, "Hal ini terjadi sebelum diharamkan
sedekah kepada bani Hasyim." Pendapat ini didukung oleh riwayat
Musa bin uqbah dari Abu Az-zinad yang diriwayatkan oleh Ibnu
Khuzaimah dengan lafazh, is'ny {urro ia [zakar tersebutJ untuknya)

sebagai ganti lafazh alb.

Al Baihaqi mengatakan bahwa lafazh "lohu" sesungguhnya
bermakna "olaihi" agar terjadi keselarasan antara riwayat-riwayat
yang ada. hal ini lebih utama karena sumber hadits tersebut hanya
satu, dan pendapat inilah yang menjadi kecenderungan Ibnu Hibban.
Pendapat lain mengatakan. "Maknanya, ia adalah untuknya. yakni
jumlah yang diharapkan untuk ia keluarkan, karena aku telah
berkomitmen untuk membayarkan atas nama beliau". Dikatakan pula
bahwa beliau SAW memberi tangguh kepadanya hingga tahun
berikutnya, maka pada tahun berikutnya ia harus membayar sedekah
untuk dua tahun. Pandangan ini dikatakan oleh Abu ubaid. Sebagian
ulama mengatakan, "sesungguhnya Al Abbas telah berutang saat
menebus dirinya dan Aqil serta tawanan lainnya, maka ia termasuk
orang-orang yang berutang. oleh sebab itu, ia boleh mengambil zakat
(ditinjau dari sisi ini)."

Pendapat yang jauh dari kebenaran dibanding pendapat-
pendapat di atas adalah pernyataan mereka yang mengatakan,
"Sesungguhnya yang demikian itu terjadi pada masa
diperkenankannya memberi hukuman dengan harta. Maka Nabi SAW
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mengharuskan Al Abbas untuk membayar zakat hartanya sebanyak

dua kali lipat karena tidak mau mengeluarkan zakat. mengingat

kedudukannya yang sangat besar dan agung." lni serupa dengan

firman Allah Ta'ala kepada istri-istri Nabi SAW, "Niscaya akan

dilipatgant)akan sihsaan kepada mereka clua kali lipat" (Qs. Al

Ahzaab (33):30)

Kisah Khalid telah dijadikan dasar tentang bolehnya

mengeluarkan harta dari hasil zakat untuk membeli persenjataan dan

alat-alat perang lainnya. serta memanfaatkan zakat tersebut di jalan

Allah. Pendapat ini berdasarkan bahwa Nabi SAW memperbolehkan

Khalid untuk memperhitungkan bagi dirinya apa yang telah ia

wakafkan itu, untuk mengimbangi apa yang wajib ia keluarkan, dan

ini merupakan cara yang ditempuh oleh Imam Bukhari. Adapun

mayoritas ulama menanggapinya dengan beberapa tanggapan, di

antaranya:

Pertama. makna hadits bahwa Nabi SAW tidak menerima kabar

yang disampaikan oleh orang-orang kepadanya bahwa Khalid tidak

mau mengeluarkan zakat, atas dasar bahwa Khalid tidak menyatakan

dengan tegas untuk tidak mengeluarkan zakatnya. Bahkan. mereka

hanya menukil apa yang mereka pahami dari sikap Khalid. Sedangkan

lafazh "kalian menzhaliminya" yakni dengan sikap kalian yang

menisbatkan kepadanya bahwa ia tidak mau membayar zakat.

sementara sikapnya sendiri tidak demikian. Bagaimana mungkin ia

tidak mau membayar kewajiban sementara ia dengan suka rela

mewakafkan senjata dan kudanya?

Kedua, mereka mengira bahwa harla tersebut untuk

diperdagangkan, maka mereka meminta harga zakatnya. lalu Nabi

SAW memberitahukan kepada mereka bahwa Khalid tidak wajib

mengeluarkan zakat harta yang dia wakafkan. Pernyataan ini

membutuhkan riwayat yang menerangkan secara khusus, sehingga

dapat dijadikan hujjah tentang tidak wajibnya mengeluarkan zakat dari

harta yang diwakafkan. Begitu pula menjadi hujjah bagi mereka yang

mewaj ibkan zakat pada harta perniagaan.
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Ketiga, ketika mewakafkan harta itu, Khalid meniatkannya

sebagai zakat hartanya. sebab salah satu golongan penerima zakat

adalah /i sahilillah. dan mereka adalah para mujahidin. Pendapat ini
dikatakan oleh mereka yang membolehkan mengeluarkan zakat dalam

bentuk nilai, seperti yang dikatakan oleh para ulama madzhab Hanafi,

serta oleh mereka yang membolehkan membayar zakat lebih awal dari

waktunya, seperti yang dikatakan oleh para ulama madzhab Syaf i.

Hadits ini dijadikan dalil oleh Imam Bukhari tentang keharusan

mengeluark an zakat harta perniagaan.

Hadits tentang kisah Khalid ini telah dijadikan dalil dalam

beberapa masalah, di antaranya;

a). Adanya syariat mewakalkan hewan dan persenjataan.

b). Kisah Khalid ini dapat dijadikan dalil tentang diperbolehkannya

menahan hewan dan senjata.

c). Harta wakaf diperbolehkan tetap berada dalam kekuasaan orang

yang mewakafkannya.

d). Boleh mengeluarkan barang untuk zakal.

e). Boleh membagikan zakat kepada satu golongan di antara

delapan golongan yang berhak menerima. Namun semua itu
ditanggapi oleh Ibnu Daqiq Al Id dengan mengatakan, bahwa

kejadian itu bersifat individual, mencakup apa yang mereka

sebutkan dan yang tidak. Oleh sebab itu, tidak dapat dijadikan
dalil apa-apa yang telah mereka sebutkan. Lalu beliau berkata,

"Kisah itu juga mengandung kemungkinan bahwa wakaf dari

I(halid hanya dalam arti mengawasi serta tidak
membelanjakannya, dan bukan hal yang mustahil jika wakaf
mempunyai arti yang demikian. Oleh karena itu, kisah tadi tidak
dapat dijadikan dalil masalah-masalah tersebut di atas."
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2.

Pelaiaran yans dapat diambil

1. Imam (pemimpin) mengutus petugas untuk mengumpulkan

zakat.

Mengingatkan orang yang lalai akan nikmat kekayaan yang

telah diberikan Allah kepadanya setelah merasakan kemiskinan.

agar ia mau menunaikan hak-hak Allah SWT.

Celaan terhadap orang yang tidak menunaikan kewajiban, dan

bolehnya menyebutkan hal itu meskipun orang yang

bersangkutan tidak ada di tempat.

Imam menanggung beban kewajiban

masyarakatnya.

dari sebagian

5. Mentolerir perbuatan sebagian masyarakat selama masih

memungkinkan.

50. Menjaga Diri untuk Tidak Meminta-minta

'J";:, rrk- ,A\i i Lr:'t:t & rtr ,{, "'€r::'it x:-, ,t- .i }
;j:L 'i 'iwl ;s'c '; ;JwG *'r ^lt tirr Jt" i'
t, alo1i c, o ) ' "1 t.o , 3. ."r'';r\1 Jb ; J €& J\<; r-. :Jui i;,lr. C 'ri ; ..,"rtlii
,ri. r rr.',. o ..' r1r,''o, c,. z c,. r1r, 11., o .'.o.c, o,, o 2o.
o rer- -& _r') cdJl a';, jfr*{ _..; calJl nArJ .J,t**g vF.J (5.;,

':",'. 
.-o{. 

"' 

.' ,.,bt ,t 1y':?: 
fp;tbi Yi';r'i c'. ,rtr

1629. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, bahwasanya beberapa

orang dari kalangan Anshar meminta kepada Rasulullah SAW dan

beliau memberi mereka. Kemudian mereka meminta lagi kepadanya

dan beliau memberinya. Kemudian mereka meminta lagi kepadanya

dan beliau SAW memberinya sehingga habislah apa yang ada pada

Rasulullah, maka beliau bersabda, "Kebaikan (harta) yang ada

a
J.

4.
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padaku niscaya lidak akan aku simpan dari kulian. Barangsiupa ingin

dipeliharu dari meminla-minla, niscuya Allah akon memelihuranya.

Barungsiapu mcminta unluk diheri kecukupan, niscaya Allah akan

mencukupkannya. Barcrngsiapa berusaha sabur, niscayo Alloh aknn

menjadikunnya sabar, dun tidaklah seseorung diheri sualu pemberian

yang lebih baik dan lapang duripada kesahoran."

,f.rl
7q!\

Jl J/

1470. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seseorong di antara
kalian mengambil talinya lalu mengikat kayu bakur dun membawa di
atos punggungnyo, itu lebih baik daripada io mendatangi seseorang

dan meminta-minta kepadanya, baik orqng itu memberi atau
menolaknyo."

1471. Dari Az-Zubair bin Al Awwam RA, dari Nabi SAW,
beliau bersabda. "Bahwosanyo seseorong di antara kolian mengambil
talinya lalu datang dengan membawa satu ikat kayu bakar di alas
punggungnya dan menjualnya, lalu dengannyo Allah memeliharo

wajahnya, itu lebih baik boginya daripada meminta-minta kepada

manusia, baik mereka memberi qtau menolaknya."

f
d!

ilr
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,L xik'oi ;V ,tLit

rLi'S;'r;;" *;,J*U'oi ;V,.';lrrt6',.'^L * */1 ;I
e; ,r *: & frt & ilt J';';-' uril ,

1472. DariUrwah ain *-Zrbair dan ,r',0 bin Al tutrruyyuU,

bahwa Hakim bin Hizam RA berkata, "Aku meminta kepada

Rasulullah SAW dan beliau memberi kepadaku. Kemudian aku

meminta lagi kepadanya dan beliau memberiku. Kemudian aku

meminta kepadanya dan beliau memberiku, seraya beliau SAW
bersabda, '\4/ahai Hakim, sesungguhnya harta ini hijau dan manis.

Barangsiapa mengambilnya dengan kelapangan jiwa, maka diberkahi
baginya pada harta itu; dan borangsiapa mengombilnya dengan jiwa
yong tamok ingin mendapatkannya, mako tidak diberkahi baginya
pada harta itu, sama seperti orang yang makan nam?ln tidak kenyang.

Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah'." Hakim
berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, demi Dzat yang

mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak mengurangi dari seorang
pun setelahmu hingga aku berpisah dengan dunia'." Lalu Abu Bakar

j.ct c.
0)-P f

'j6
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memanggil Hakim untuk menerima pemberian, namun ia tidak mau

menerimanya. Kemudian Umar bin Khaththab memanggilnya untuk
diberi (sesuatu) namun dia tidak mau menerima sedikitpun. Umar
berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan kalian wahai kaum muslimin
sebagai saksi terhadap Hakim, aku telah memberikan kepadanya
bagian harta fai'22 yang menjadi haknya, namun ia tidak mau
menerimanya. Hakim tidak pernah mengurangi dari seorang pun
setelah Rasulullah SAW hingga ia wafat."

Keterangan Hadits:

(Bab menjaga diri untuk tidak meminta-minta), yakni sesuatu
yang tidak termasuk maslahat agama. Dalam bab ini Imam Bukhari
menyebutkan tiga hadits, hadits pertomo adalah hadits Abu Sa,id Al
Khudri.

Lg tt (bohwasanya beberopa orong clari kalangan

Anshar). Saya belum dapat memastikan nama-n.una mereka, hanya
saja An-Nasa'i telah meriwayatkan suatu keterangan melalui jalur
Abdurrahman bin Abi Sa'id Al Khudri dari bapaknya yang
menunjukkan bahwa Abu Sa'id (perawi hadits ini) termasuk orang
yang menjadi objek perkataan tersebut, dimana lafazh riwayat tersebut

adalah, '^-;ii ,a4t:,?"V{Ll u,I *r yio'.J:, dtJl*J;i *"^ ..
ilrr 6r.liijl,.,r t i,:ul €)Jitt ,b'tds (Ibuku telah mengutusku kepada

Nabi SAW, yalmi agar aku meminta kepadanya karena kebutuhan
yong songat mendesok. Aku mendatangi beliau dan duduk, maka
beliau menyambutku seraya bersabda, "Barangsiapa meminto untuk
diberi kecukupon niscayo Allah akan mencukupinyq."). Lalu
ditambahkan,'dr?,-f\i i ? e,5,'cii .',iii ui ari'it,st,,y:
iui ii (Barangsiapo meminta sedangkan ia memiliki satu uqiyah

(40 Dirham) sungguh ia telah memalesa meminta-minta sesuqtu yong

22 
Foi' adalah harta yang diperoleh dari musuh unpa melatui peperangan. penerj.

22t - TATHI'L BAAru

yo:\i n



ia tidak butuh. Aku berkata, " Untaku lebih baik daripada satu uqiyah,

maka aku pulang dan tidak meminta kepadunya."). Sementara dalam

riwayat Ath-Thabrani dari hadits Hakim bin Flizam disebutkan bahwa

ia termasuk salah seorang yang menjadi objek perkataan tersebut,

tetapi ia bukan termasuk orang Anshar kecuali dalam makna yang

lebih luas.

'€:b ffi1'p gt" ridak akan menyimponnya dori kulian).yakni

aku tidak akan menahan dan menyembunyikannya, serta melarang

kalian dari harta itu lalu memanfaatkannya sendiri. Riwayat ini

menerangkan beberapa hal, seperti kedermawanan beliau SAW serta

sikapnya yang teguh melaksanakan perintah Allah SWT, memberi

kepada peminta sebanyak dua kali. mengemukakan alasan kepada

orang yang meminta, dan boleh meminta karena suatu kebutuhan

meskipun meninggalkannya adalah lebih utama, serta bersabar hingga

rezeki itu datang tanpa harus meminta-minta.

Hadits kedua, adalah hadits Abu Hurairah dan Zubair bin

Awam. Dalam riwayat Zubair terdapat tambahan, qrilrt'j3$ W
Ql @an menjualnya lalu dengannya Allah memelihara wajahnya).

Kalimat inilah yangia maksudkan dari hadits Abu Hurairah, namun ia

menghapusnya karena telah diindikasikan oleh konteks kalimat.

Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan, Vt g_U (Mendatangi

seseorang). Sementara dalam hadits Zubai disebutkan, .16r iCi
(Meminta kepada manusia). Tapi keduanya mempunyai arti yang

sama. Kemudian pada bagian awal hadits Abu Hurairah ditambahkan,

:i 4 4ir1 lDemi Dzat yang jiwaku berqda di rangan-Nya). Di

sini terdapat sumpah atas sesuatu yang telah dipastikan kebenarannya,

dengan maksud memberi penekanan kepada pendengar.

Pada hadits ini terdapat anjuran untuk menjaga diri dan

menghindari sikap meminta-minta, meski seseorang harus

merendahkan dirinya dalam mencari rezeki dan menghadapi kesulitan.
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Kalau bukan karena buruknya meminta-minta dalam pandangan

syariat, tentu mencari rezeki hingga tingkat seperti itu tidaklah

dianggap lebih utama daripada meminta-minta. karena peminta

merasa hina saat meminta dan saat ditolak. Begitu pula dengan

pemberi jika akan memberi setiap orang yang meminta, maka akan

mengalami krisis harta yang dimilikinya.

Adapun perkataannya "lebih baik baginya" bukan bermakna

perbandingan. sebab tidak ada kebaikan dalam meminta-minta jika
masih mampu berusaha. Pendapat paling shahih menurut ulama

madzhab Syaf i adalah bahwa meminta pada kondisi sepeni itu
hukumnya haram. Ada pula kemungkinan maksud "baik" di sini

adalah. sesuai i'tikad orang yang meminta dan menyebutkan apa yang

diberikan sebagai "kebaikan", meski pada hakikatnya adalah

"keburukan". Adapun hadits ketiga adalah hadits Hakim bin Hizam.

ii| ;* @ijau don manis). Kecintaan. kecenderungan serta

ketamakan jiwa terhadap dunia diserupakan dengan buah-buahan yang

hijau dan lezat. Karena, sesuatu yang hijau lebih disukai bila
dibandingkan dengan yang kering, begitu juga sesuatu yang manis

lebih disukai dibandingkan dengan yang pahit. Apabila keduanya ada,

maka akan lebih disukai.

f ittu, (dengan jiwa yang lapang). Yakni. tanpa disertai

keburukan atau dengan cara mengambil tanpa meminta. Pengertian ini
ditinjau dari sisi orang yang mengambil. Namun bila ditinjau dari sisi

pemberi, maknanya adalah; disertai kelapangan jiwa atas apa yang

diberikannya.

i:'j P Qidak mengurangl), yakni aku tidak mengurangi harta

seseorang dengan sebab meminta sesuatu kepadanya. Dalam riwayat

Ishaq, ,-2'y)t A$1 'q 
:'* Ol"X. €lL"jEJ'1li'rjt :,i (Aku berkata,

" Demi Allah, sesudahmu nanti tanganku tidak akon pernoh berada di
bawah langan seorang pun dari bangsa Arab. "). Hakim tidak mau

mengambil pemberian padahal itu adalah haknya, karena dia khawatir
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apabila menerima sesuatu dari seseorang, ia akan terbiasa

mengambilnya. Oleh sebab itu, ia telah mengikis atap ini sejak awal,
serta meninggalkan apa yang meragukannya. Adapun sikap Umar
yang mempersaksikan hal itu, bertujuan agar mereka yang tidak
mengetahui hakikat persoalan ini tidak menuduhnya telah menahan

harta yang menjadi haknya Hakim.
.ltt ,. .

e, € @ingga ia meninggal). Ishaq bin Rahawaih

menambahkan dalam Musnad-nya melalui jalur Umar bin Abdullah
bin Urwah yang mursal, bahwasanya ia tidak pernah mengambil dari
Abu Bakar, IJmar, Utsman atau Muawiyah, baik berupa pembagian

dari negara maupun yang lainnya, hingga dia wafat pada tahun ke-10
H pada masa pemerintahan Muawiyah.

Pelaiaran vang dapat diambil

Menurut Ibnu Abi Jamrah dalam hadits in terdapat beberapa
faidah, di antaranya:

l. Bisa saja ada sikap zuhud meskipun mengambil pemberian,
karena lafazh "sakhawatu nafsin (kelapangan jiwa),,
mengindikasikan sikap zuhud. Dikatakan, "sokhat an kadza
(berlapang jiwa dari hal ini)", yakni ia tidak tergiur olehnya.

2. Mengambil pemberian disertai jiwa yang lapang (tidak tergiur)
mendatangkan pahala zuhud dan keberkahan pada rezeki. Maka
menjadi jelaslah bahwa zuhud itu mendatangkan kebaikan di
dunia dan akhirat.

3. Membuat perumpamaan terhadap suatu persoalan yang tidak
dipahami oleh pendengar. Karena umumnya manusia tidak
mengetahui adanya berkah kecuali pada apa yang banyak, maka
beliau SAW menjelaskan bahwa berkah merupakan salah satu
ciptaan Allah SWT. Lalu beliau SAW membuat perumpamaan
dengan apa yang mereka ketahui. Contohnya, orang makan itu
agar kenyang. Apabila makan namun tidak kenyang, itu hanya
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4.

menyusahkan diri tanpa mendatangkan manfaat. Demikian pula

faidah harta bukan pada dzatnya, akan tetapi terdapat pada

manfaat yang dihasilkannya. Apabila harta itu banyak namun

tidak mendatangkan manfaat, maka keberadaannya sama dengan

ketidakadaannya.

Sepantasnya pemimpin tidak menjelaskan kepada peminta

mengenai kerusakan perbuatannya kecuali setelah memberikan
apa yang ia minta, agar nasihat yang diberikan mengenai

sasaran. Selain itu, agar tidak menimbulkan dugaan bahwa
nasihat itu hanya sebagai cara untuk menolak permintaannya
secara halus.

Boleh mengulangi permintaan sampai tiga kali dan boleh untuk
tidak memberinya pada permintaan yang keempat.

Meminta kepada orang yang mempunyai kedudukan tinggi
bukan termasuk aib, dan menolak permintaan setelah tiga kali
tidaklah makruh.

Meminta sekaligus diiringi keberkahan. Telah ditambahkan oleh
Ishaq bin Rahawaih dalam Musnad-nya melalui jalur Ma'mar
dari Az-Zuhri di bagian akhirnya, "la telah meninggal dunia
dimana saat itu ia merupakan orang yang memiliki harta paling
banyak di kalangan kaum Quraisy". Lalu dalam riwayat ini
disebutkan penyebab hal itu bisa terjadi, yakni, "Bahwasanya
Nabi SAW memberikan bagian kepada Hakim bin Hizam
kurang dari yang beliau berikan kepada sahabat lainnya, maka
Hakim berkata, 'Wahai Rasulullah. aku tidak pernah menyangka
bahwa engkau akan memberikan kepadaku kurang dari apa yang
engkau berikan kepada salah seorang di antara manusia!' Nabi
SAW lantas memberi tambahan kepadanya, kemudian ia minta
tambahan lagi hingga ia ridha". Lalu disebutkan seperti hadits di
atas.

5.

6.

7.
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51. Barangsiapa Diberi Sesuatu oleh Allah Tanpa Memintanya
dan Tidak Berambisi untuk Memiliki

,iotrrJf-x ,> 6trli ,3
"Dan pada harta-harta mere-ka d, h;; un,ut oro',nr *,^i0,,

yang meminta dan orqng miskin yang tidak mendapat bagian." (Qs.
Adz-Dzaariyaat (5 I ): 1 9)

,:J;'#-U- ils14fit*r'#; il)\'* oi lL it
'p t *i ,iti;;At 6+::. e', *\''* it's-','os
'o'. - ;i- uo,. ,,.i. c .,'., .r to.t ','1 , .: s'ot
-* c-jtS r.r- JlJl l.t-o -,. 5sl- l:l oJ-- :JUi .g 4! *t

' '' ou to o" ' 
\ u) rIif jL \') -tr:-.J.l*,ija,;;1i 

., ,,
1473. Dari Salim bahwa Abdullah bin Umar RA berkata: Aku

mendengar Umar berkata, "Rasulullah sAW pernah memberiku suatu
pemberian, maka aku berkata, 'Berikanlah kepada orang yang lebih
membutuhkan daripada aku!' Beliau bersabda, 'Ambillah, jika engkau
diberi suotu pemberian tanpa engkau meraso loba dan tidak pula
memintanya. Kolaupun engknu tidak diheri, maka janganlah jiwamu
tergiur olehnya',"

Keteransan Hadits:

Dalam riwayat Al Mustamli, ayat tersebut disebutkan lebih
dahulu daripada judul bab. sementara dalam riwayat mayoritas
perawi, ayat tersebut tidak dicantumkan. Adapun korelasinya dengan
hadits di bab ini berupa pujian kepada orang yang memberi orang
yang meminta maupun yang tidak meminta. Apabila pemberi itu
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terpuji, maka pemberiannya diterima (oleh Allah SWT) dan orang
yang menerimanya tidak tercela.

Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna lafazh ,,al

muhruum" dalam ayat di atas. Ath-Thabari meriwayatkan melalui
jalur Ibnu Syihab bahwa yang dimaksud adalah orang yang menjaga
kehormatan dirinya dan tidak meminta-minta. Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan melaluijalur lain dari lbnu Syihab bahwa telah sampai
kepadanya... lalu disebutkan seperti tadi. Ath-Thabari meriwayatkan
pula dari Qatadah sama seperti itu, lalu beliau menukil pula pendapat
lain sehubungan dengan tafsir ayat tersebut. Berdasarkan penafsiran
yang dikemukakan di atas, terjadilah kesesuaian dengan judul bab.

Imam Bukhari menyebutkan bahwa judul bab ini bersifat umum,
meski hadits yang disebutkannya hanya berkenaan dengan pemberian
yang berasal dari baitul maal (kas negara), sebab sedekah kepada
orang miskin sama dengan pemberian kepada orang berkecukupan
bila terpenuhi kedua syarat seperti tertera padajudul bab.

q l\ pi ; U yi lJyii (terikantah ia keparta orans yang

lebih membutuhkan daripada aku). Dalam riwayat Syu'aib dari Zuhri
yang akan disebutkan dalam pembahasan tentang hukum dikatakan,

y,U:*s3'ifi ;:* :,Sus n pt'; A yi,lriii .yu i7 o.tazf ;;
liinggo suatu kati beliqu *r*brrikon harta kepodaku, maka aku
berkata, "Berikanlah ia kepada orong yang lebih butuh kepadanyo
daripada aku." Beliau SAW bersabda, "Ambiltah ia lolu simpanlah
untuk dirimu dan bersedekahlah dengannya.,,). Lalu Syu,aib
menyebutkan sanad lain dari Az-zuhri, dia berkata, "As-Sa'ib bin
Yazid mengabarkan kepadaku bahwa Huwaithib bin Abdul rzzi
mengabarkan kepadanya, Abdullah bin As-Sa,di mengabarkan
kepadanya bahwa ia datang kepada Umar pada masa
pemerintahannya, lalu disebutkan kisah yang menyebutkan hadits di
atas. As-Sa'ib adalah seorang sahabat, demikian pula dengan perawi
sesudahnya, maka dalam sanqd itu terdapat empat sahabat.,,

234 - T'ATIIUI, BAARI



Imam Muslim meriwayatkan dari Amr bin Al Harits, dari Az-
Zuhri melalui kedua sanad tersebut, akan tetapi dia berkata. "Dari

Salinr. dari bapaknya, bahwa Rasulullah SAW biasa memberi

Umar...." Lalu disebutkan hadits selengkapnya. Beliau

menempatkannya pada deretan hadits yang diriwayatkan oleh lbnu

Umar. Imam Muslim meriwayatkan pula melalui jalur,lain dan Ibnu

As-Sa'di, dari Umar. dengan tambahan, *: * i' ..,La dt & ul.

elUJt 7;r'fi.(Sesungguhnya pemberian Nabi SAW kepatla L'mar

sebagai upah otas pekerjaannya). Atas dasar ini maka Ath-Thahawi

berkata, "Makna hadits ini tidak berkaitan dengan sedekah. tetapi

berhubungan dengan harta yang dibagi-bagikan oleh imam

(pemimpin). Adapun pemberian Nabi kepada Umar bukan karena

kemiskinan, tapi karena hak. Maka ketika Umar berkata 'Berikanlah
ia kepada orang yang lebih membutuhkan daripada aku', Nabi SAW
tidak setuju, karena pemberian itu bukan atas dasar kebutuhan." Ia

berkata pula, "Pendapat ini didukung oleh lafazh pada riwayat

Syu'aib, 'Ambillah dan simpanlah untuk dirimu'. Hal ini
menunjukkan bahwa harta tersebut bukan dari harta sedekah."

Ath-Thabari berkata, "Para ulama berbeda pendapat tentang

makna sabda beliau SAW 'ambillah', dimana sebelumnya mereka

sepakat bahwa indikasi perintah ini adalah 'mandub (surah)'.

Dikatakan bahwa perkataan seperti itu disukai untuk diucapkan
kepada orang yang diberi pemberian dan ia enggan menerimanya.

inilah pendapat yang lebih kuat, yakni berdasarkan dua syarat

terdahulu. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang demikian itu
khusus bagi penguasa. Pendapat ini didukung oleh hadits Samurah

dalam kitab As-Sunan, .,d.L ti jU tf \ (Keruali .iika meminto

kepada penguasa). Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa

menerima pemberian penguasa adalah haram hukumnya. dan sebagian

lagi mengatakan makruh. Namun pendapat pertama dipahami apabila
pemberian tersebut berasal dari penguasa yang zhalim. Sedangkan

pendapat yang mengatakan makruh dipahami dalam konteks wara'
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(menjauhi kemaksiatan dan dosa) yang merupakan perbuatan yang

biasa dilakukan ulama salaf."

Kesimpulannya, barangsiapa mengetahui bahwa harta si

pemberi sedekah adalah halal, maka pemberiannya tidak boleh

ditolak. Barangsiapa mengetahui bahwa hartanya adalah haram, maka

diharamkan menerima pemberiannya. Sedangkan jika terjadi

keraguan, maka sikap yang lebih hati-hati adalah menolak pemberian

itu. dan inilah sikap waru'. Sementara bagi yang membolehkan

mengambilnya berpegang pada hukum dasar. Ibnu Al Mundzir
berkata, "Ulama yang memberi keringanan (rukhshah) untuk

mengambil pemberian pada kondisi seperti ini berdalil bahwa Allah
SWT telah berfirman mengenai orang-orang Yahudi, 'Mereka itu
adalah orang-orang yang bonyak mendengar berita bohong dan

banyak memakan yang haran'. (Qs. Al Maa'idah (5): 42) Rasulullah

SAW telah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi, meski

beliau mengetahui hal tersebut. Beliau juga mengambil upeti dari

mereka padahal mengetahui bahwa kebanyakan harta mereka berasal

dari penjualan khamer dan babi serta transaksi yang terlarang."

Dalam hadits pada bab ini terdapat keterangan bahwa seorang

pemimpin hendaknya memberikan hak sebagian rakyatnya, meskipun

orang lain lebih membutuhkannya. Selain itu, menolak pemberian

bukan termasuk adab yang baik, khususnya jika pemberian itu berasal

dari Rasul SAW. Ini berdasarkan firman-Nya, "Don qpo yqng

diberikan oleh Rasul kepada komu, maks terimalahia." (Qs. Al Hasyr
(s9):7)

I
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52. Orang yang Meminta-minta kepada Manusia untuk
Memperkaya Diri

to
ll-r^r

. lz /

l.-l* q

/,c | -, c tP*r
1474. Dari Ubaidillah bin Abi Ja'far, dia berkata: Aku

mendengar Nabi SAW bersabda, "Seseorang akan senqntiasa

meminta kepada manusia hingga ia datang pada hari Kiamat dimarur

tidak ada pada wajahnya sekerat daging."

CItI
"dt 

C.ir ;;i;:;;. (,;r
I o. t ,,i1,
9:11 Li-t--

1475. Beliau mengatakan, "Sesungguhnya matahari akan

mendekat pada hari kiamat hingga (genangan) keringat mencapai

pertengahan telinga. Ketika berada pada kondisi demikian, mereka
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meminta pertolongan kepada Adam, kemudian kepada Musa,

kemudian kepada Muhammad." Abdullah menambahkan, "Al-Laits
menceritakan kepadaku, Ibnu Abi Ja'far telah menceritakan kepadaku,
"Maka beliau memberi syafaat untuk diberi keputusan di antara

ciptaan. Beliau berjalan hingga mencapai daun pintu. Pada hari itu
Allah membangkitkannya pada tempat yang terpuji (maclam mahmud),
yang dipuji oleh mereka yang berada pada perkumpulan itu
semuanya."

Al Mu'alla berkata, "Wuhaib telah menceritakan kepada kami
dari An-Nu'man bin Rasyid, dari Abdullah bin Muslim (saudara Az-
Zuhri), dari Hamzah, dia mendengar dari Ibnu Umar RA, dari Nabi
SAW tentang meminta-minta."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang meminta-minta kepada manusia untuk
memperkaya diri), yakni perbuatannya tercela. Ibnu Rasyid berkata,
"Hadits Mughirah tentang larangan sering meminta yang disebutkan
oleh Imam Bukhari pada bab berikutnya lebih tegas mengindikasikan
maksud judul bab daripada hadits yang disebutkan pada bab ini.
Hanya saja Imam Bukhari memilih untuk mencantumkannya di
tempat ini karena 

-sebagaimana 
kebiasaannya- dia membuat judul

bab berdasarkan indikasi samar yang terkandung dalam hadits. Atau
yang dimaksud dengan 'meminta' pada hadits Mughirah adalah
larangan meminta penjelasan mengenai perkara-perkara rumit seperti
perkataan-perkataan yang tidak jelas, meminta penjelasan mengenai
hal-hal yang tidak penting, atau menanyakan sesuatu yang belum
terjadi dan tidak disukai apabila benar-benar terjadi." Selain itu, Imam
Bukhari ingin menunjukkan hadits yang tidak memenuhi kriteria
hadits shahih dalam kitabnya, yakni hadits yang diriwayatkan oleh
Imam At-Tirmidzi melalui jalur Habasyi bin Junadah di tengah hadits

morfu'(langsung dari Nabi SAW). Di dalamnya disebutkan, 
'JL 

ii
'#;*U:r,W,a n,yqt?i*j e6p oG'is L+A cat
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(Dan harangsiapa meminla kepudu munusiu untuk memparhunyuk

harlunya, muka tertlupal luka di waiahnya pada hori kiumot.

Barungsiapu ingin (tidak ada luka di waiahnya) hendakluh sedikit

meminla, dan barangsiapa ingin (ada luka) hendaklah memperbunyak

meminla\.

Lalu dalam Shahih Muslim melalui jalur Abu Zur'ah dari Abu

Hurairah terdapat riwayat yang serasi dengan judul bab. maka

kemungkinan bahwa Imam Bukhari mensinyalir riwayat ini lebih

kuat. Adapun lafazhny a, f;L+ JL.t;Jti rps ,$sr'JA ,y (Burangsiupa

meminta kepada manusia untuk memperkaya diri, sesungguhnyu ict

meminlct bara api).

" ; 
,_.,,

d b'y (sekerat daging). Al Khaththabi berkata, "Kemungkinan

.nuknunyu adalah, bahwa ia datang dalam keadaan terhina. tidak

memiliki kehormatan dan kemuliaan. Atau. ia disiksa pada bagian

wajah hingga kehilangan daging. Hal ini dilakukan untuk

menyamakan jenis siksaan dengan tempat terjadinya kejahatan pada

anggota badan, dimana dia telah menghinakan wajahnya dengan

meminta-minta. Atau, ada kemungkinan ia dibangkitkan dalam

keadaan wajah yang berupa tulang."

Kemungkinan pertama yang beliau kemukakan merupakan sikap

memalingkan hadits dari makna lahiriahnya, dan kemungkinan ini

diperkuat oleh riwayat yang dikutip oleh Ath-Thabrani dan Al Bazzar

dari hadits Mas'ud bin Amr, dari Nabi SAw, V'n't iU ,"1, i'.* f
"^r') yt '+ 'U i';r" yJ +': '& ,t (Seseorong senantiasa meminta-

minta. sementarq dia tidak butuh hal itu (kaya) hingga wajahnya

kusam, maka dia tidak memiliki wajah di sisi Allah).

Ibnu Abi Jamrah berkata, "Maknanya. adalah tidak ada di

wajahnya keindahan sedikitpun, karena keindahan wajah hanya

terdapat pada wajah yang berdaging."

Sementara Al Muhallab cenderung memahami hadits ini

sebagaimana makna zhahirnya, dimana pada hari kiamat nanti
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matahari akan mendekat. Apabila ia datang dengan wajah yang tidak
berdaging, maka penderitaan yang dialaminya akibat terik matahari

akan lebih hebat. Ulama selainnya berkata, "Maksudnya, barangsiapa

meminta-minta untuk memperkaya diri, sementara ia tidak butuh pada

perbuatan itu, maka tidak halal baginya sedekah. Adapun orang yang

meminta-minta dalam kondisi terpaksa, maka itu halal baginya dan ia

tidak disiksa karenanya." Dari sini maka tampak adanya kesesuaian

disebutkannya penggalan hadits syafaat setelah hadits ini.

Menurut Ibnu Al Manayyar, lafazh hadits menunjukkan celaan

bagi orang yang banyak meminta-minta, sementara judul bab

berkenaan dengan orang yang meminta untuk memperkaya diri,
sehingga perbedaan antara keduanya cukup jelas. Akan tetapi oleh
karena yang menjadi sasaran ancaman 

-berdasarkan 
kaidah-kaidah

umum- adalah orang yang meminta bukan karena kebutuhan,
sedangkan meminta karena kebutuhan adalah diperbolehkan, maka
Imam Bukhari menempatkan hadits di atas bagi mereka yang

meminta-minta untuk memperbanyak dan memperkaya harta.
. t "ldy d .isq (kepada Adam kemudian kepada Musa). Kalimat

ini disebutkan ,..uru ringkas, dan pada pembahasan tentang

kelembutan hati telah disebutkan tentang siapa saja yang mereka
datangi antara Adam dan Musa, serta antara Musa dengan
Muhammad. Demikian pula pembahasan selanjutnya tentang hadits
syafaat.

?qt ye') Qtada daun pintu), yakni pintu surga. Ini adalah

kalimat kiasan tentang jaraknya yang dekat dengan Allah. Adapun
tempat terpuji (maqam mahmud) adalah syafaat agung yang
dikhususkan bagi beliau SAW. Fungsi syafaat ini adalah

mengistirahatkan penghuni padang Mahsyar dari perkara-perkara

dahsyat yang mereka alami, lalu diadakan perhitungan dan ditetapkan
keputusan. Sedangkan yang dimaksud dengan "Orang-orang yang

berada pada perkumpulan" adalah mereka yang berada di padang

Mahsyar, karena pada hari itu semua manusia dikumpulkan di tempat

24O - FATIIT'L BAARI



tersebut. Sisa pembahasan tentang tempat terpuji (muqam mahmud)

akan diterangkan pada tafsir surah "Subhaana". insyu Alluh.

Pada hadits ini dijelaskan bahwa ancaman tersebut

diperuntukkan bagi mereka yang sering meminta-minta. bukan bagi

mereka yang jarang melakukannya. Dari hadits ini dapat disimpul

tentang bolehnya meminta kepada selain muslim, karena lafazh

"manusia" bersifat umum, menurut Ibnu Abi Jamrah. Diriwayatkan

dari salah seorang hamba yang shalih, apabila seseorang sangat

membutuhkan, maka ia boleh meminta kepada ahli dzimmah (orang

kafir yang mendapat perlindungan kaum muslimin) agar jangan

sampai seorang muslim disiksa dengan sebab dirinya, apabila muslim

tersebut menolak permintaannya.

53. Firman Allah, "Mereka Tidak Meminta kepoda Orang Secara

Mendesok". (Qs. AI Baqarah (2)z 273)

J'F -;.- e'd"'l't
g{* ort*t:;'t irt

,rLj l, \t 
"b Ut {,j ,et €',

t o ,ro z \

,l; , ) t;#l dr{iJl ,lJiilJ; :Jtli nt
Y-'. \P. 'J,'

(e:'ut ct$1 Y? ;Y<'rtu
Berapa (ukuran seseorang dikatakan) berkecukupan. Sabda Nabi

SAW, "Dan io tidak menemukan kecukupan yong mencukupinya."

Berdasarkan firman Allah, "Kepada orang-orang fakir yang

terikat (oleh jihad) di jalan Allah -hingga firman-nya- maka

sesungguhnyo Allah Maha Mengetahui." (Qs. Al Baqarah (2):273).
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f At rl :Jij'ru*)
.^

4-1, 4!l

.J(ilt {Fj,Jir

lz
to t . , o ! , I o -J-rt ups't :Jte 4*l ;l
it jyr3)? :J'l3 'd

aG s.*i ,'Jv 7V /t ,f
t:0 tbit ej 4L ir *t nr

ol t c
J*r, Ol

de

,i,;ir Jst ,su-1:rr ,;i:, ;b'^) i qtr;s:^j'
1476. Dari Muhammad bin Ziyad, dia berkata: Aku mendengar

Abu Hurairah RA meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Bukanlah orong miskin itu yong berkeliling kepada manusia untuk

meminta-minta satu atou dua suap (makanan). Akan tetapi orang

miskin itu adalah yang tidak memperoleh kekayaan (yang mencukupi

kebutuhon hidupnya), don ia malu alau tidak meminta manusia secaro

mendesok."

oor,
, ' c ,- 3 zo) o

J! tJ I dl a^r-, ./

tq,tczoi,./..:
Jl lar*, :4-Jl r*:\9t.>' 't

Z//

*bfs cJuy ,|,c tu).i

1477. Dari Asy-Sya'bi, sekertaris Mughirah bin Syu'bah telah

menceritakan kepadaku, dia berkata: Muawiyah menulis kepada

Mughirah bin Syu'bah (yang berisi), "Hendaknya engkau menulis

kepadaku sesuatu yang engkau dengar dari Nabi SAW." Maka

Mughirah menulis kepadanya, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda,

'Sesungguhnya Allah tidak menyukai atas kaliqn tiga hal; perkataan
yang tidak jelas(kata si fulan begini, kata si fulan begini), menyia-

nyiaknn harta, don banyak meminto'."
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'ri iSu a'iIt\ ;\i'j ,y), r.u u i' i-1{|.ii .*
i,',:';:r'u- ,'aL ,y' &{6 sli i ,V t Sa 'i6 . rY
jyisw 4" ,ry"ri isv L'i lt:r\ ;l l', ,:y, r u c

(i'^:':tj 
*').?nt k '*ii Fi' g': rit;, ,;i

1478. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Telah mengabarkan

kepadaku Amir bin Sa'ad dari bapaknya, dia berkata, "Rasulullah
SAW memberikan kepada sekelompok orang sedang aku duduk di
antara mereka." -la (Sa'ad) berkata. "Rasulullah SAW tidak memberi
kepada seorang laki-laki di antara mereka, sedang ia paling aku

kagumi di antara mereka, maka aku berdiri mendekati Rasulullah
SAW lalu berbicara kepadanya dengan perlahan. Aku berkata 'Ada
apa antara engkau dengan fulan? Demi Allah, aku melihatnya sebagai

seorang mukmin!' Beliau bersabda, 'Ataukah seorang muslim'." la
(Sa'ad) berkata, "Aku diam sejenak, kemudian aku dikalahkan oleh
apa yang aku ketahui tentang orang itu, maka aku berkata, "Wahai
Rasulullah, ada apa antara engkau dengan fulan? Demi Allah,
sungguh aku melihatnya sebagai seorang mukmin!' Beliau SAW
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bersabda, 'Aluukah seorong, muslim'." Ia (Sa'ad) berkata, "Aku

berdiam sejenak, kemudian aku dikalahkan oleh apa yang aku ketahui

tentang orang itu, maka aku berkata, 'Wahai Rasulullah, ada apa

antara engkau dengan fulan? Demi Allah, sungguh aku melihatnya

sebagai seorang mukmin!' Beliau SAW bersabda, 'Ataukah seorang

muslim. Sungguh aku memberi seseorang sedangkan selainnya lebih

oku cintai daripada orang ilu (yung ctku beri), karena khawotir bila ia
(orang yang tidak diberi) dijungkirkon ke dalam neraka di atas

wajahnya'."

Diriwayatkan dari bapaknya, dari Shalih, dari Isma'il bin

Muhammad, dia berkata: Aku mendengar bapakku menceritakan

hadits ini, lalu disela-sela pembicaraannya ia berkata, "Rasulullah

SAW memukul dengan tangannya lalu mengumpulkan di antara leher

dan pundakku kemudian bersabda, 'Menghadaplah, wahai Sa'ad,

sesungguhnya aku memberi seseorang...' ."

Abu Abdillah (lmam Bukhari) berkata, "Lafazh'fakubkibuu'
(Qs. Asy-Syu'araa (26): 94) maknanya adalah, dibalikkan atau

dijungkirkan. Lafazh'mukibban' (Qs. Al Mulk (67):22) Dikatakan

'akabba ar-rajulu (seorang laki-laki berbalik atau berjungkir)' apabila

kata kerja tersebut tidak butuh pada objek. Adapun bila butuh pada

objek, maka dapat engkau katakan 'kabbahu allahu liwajhihi (Allah

menjungkirkannya dengan wajah berada di bawah)'."
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1479. Dai Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Bukanlah (dinamakan) miskin orqng yang berkeliling di ontoro
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manusiu, lalu diberi salu suap dan dua suap, solu kurma dun dua

kurma. Akun letapi orang miskin adaluh yung lidak memperoleh

kekuyaan yqng mencukupi kebuluhan hidupnya, dan tidak pulu ada

orang, yang mengerti keadaannya lalu memberinya sedekoh, dctn lidak

pula pergi meminla-minta kepada monusio."
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1480. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Seseorang di antara kaliqn mengambil talinya kemudian berangkal

di pagi hari (aku kira beliau mengatakan, "Ke gunung.") lalu
mengambil kayu bakor dan menjualnya, lalu makon (dari hosilnya)

dan bersedekah, adalah lebih baik baginya daripada meminta-minta

kepoda manusio."

Abu Abdillah berkata, "shalih bin Kaisan lebih senior daripada

Az-ZuIl.i, dan sempat mendapati Ibnu Umar."

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah, "Dan mereka tidak meminta kepada

manusia secara mendesctk". Dan berapa (ukuran seseorang dikatakan)

berkecukupan. Dan sabda Nabi SAW, " Dan ia tidak menemuknn

kecukupan yong mencukupinya. " Berdasarkan firman Allah, "Kepada

orang-orongfakir yong terikat (oleh jihad) di jalan Allah. ").

Fungsi huruf lam pada lafazh J6i 1' J/.(berdasarkan firman

Allah Ta'ola) adalah sebagai ta'lil (lafazh yang menunjukkan sebab

atau alasan), karena beliau menyebutkan ayat itu untuk menafsirkan
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kalimat sebelumnya, "rJan berapa (ukuran scseorang dikalokan)

berkecukupan". Seakan-akan ia mengatakan, bahwa sabda Nabi SAW
'"dan ia lidak menemukan kekayaon yang mencukupi kebuluhan

hidupnya" merupakan penjelasan standar yang dapat dikatakan

"kecukupan", karena Allah SWT telah menjadikan sedekah bagi

orang-orang miskin yang memiliki sifat-sifat yang telah disebutkan

dalam ayat. Artinya, barangsiapa yang kondisinya seperti itu, maka

tidak dinamakan berkecukupan. Sedangkan orang yang kondisinya

tidak seperti itu, maka dinamakan sebagai orang yang berkecukupan.

Kesimpulannya, syarat diperbolehkannya meminta adalah apabila

tidak memperoleh apa yang mencukupi kebutuhannya, karena Allah

SWT menyifati orang-orang miskin dengan firman-Nya, "mereko

tidak mampu berjalan di muko bumi". Sebab, orang yang mampu

berjalan di muka bumi akan mendapatkan sebagian dari apa yang

dapat menutupi kebutuhannya.

t1q-f ,-it (orang-orong yong terkepung) adalah orang-orang

yang terikat oleh jihad, yakni kesibukan mereka dalam berjihad telah

mencegah mereka untuk melakukan perjalanan di muka bumi (yakni

mengadakan perdagangan), sehingga tidak mendapat kesempatan

untuk mencari rezeki.

Perkataan Imam Bukhari "dan berapa (ukuran seseorang

dinamakan) berkecukupan", tidak ia sebutkan satu hadits pun yang

menjelaskan hal itu. Kemungkinan ia mengisyaratkan bahwa dalam

persoalan ini tidak ditemukan satupun hadits yang memenuhi kriteria

hadits dalam kitab Shahih-nya. Namun ada pula kemungkinan maksud

tersebut disimpulkan darilafazhpada hadits Abu Hurairuh, '4-'y gl,

^$i e (Orang yang tidak memperoleh kekayaan yong mencukupi

kebutuhannya), sebab maknanya adalah; ia tidak menemukan sesuatu

yang dapat menutupi kebutuhannya, maka orang yang

mendapatkannya dinamakan sebagai orang yang berkecukupan.

Riwayat tentang hal ini telah dikutip oleh Imam At-Tirmidzi
serta ahli hadits selain beliau dari hadits Ibnu Mas'ud, dari Nabi
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meminta'kepatla *orurio sedang io' *n*pu,nyai apa yong dapal
mencukupinya, maka ia datang pada hari Kiamal sedungkan

perminlaannya di wajahnya sebagai luka. Dikalakan, "Ll/ahui

Rctsulullah, dan opakah yong dapat mencukupinyu? " Beliau SAW
bersahda, "50 Dirhom atau emas yang .senilai dengannya."). Dalam
sanad hadits ini terdapat Hakim bin Jubair, seorang perawi yang

lemah. Syu' bah telah memperbincangkan keakuratan riwayatnya.

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Sufuan Ats-Tsauri dari Hakim,
maka dikatakan kepadanya, "sesungguhnya Syu'bah tidak menukil
hadits dari Hakim." Sufyan berkata, "Riwayat ini telah diceritakan
pula kepadaku oleh Zubaid bin Abu23 Abdurrahman dari Muhammad
bin Abdurrahman bin Yazid (gurunya Hakim). Riwayar ini juga
dinukil oleh Imam ArTirmidzi. Lalu Imam Ahmad menyatakan
secara tekstual dalam kitab llql Al Khallal serta di tempat lainnya
bahwa sanad riwayat Zubaid mauquf (tidak sampai kepada Nabi
sAW)."

Pada bab "Menjaga Diri untuk Tidak Meminta-minta"
disebutkan hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, i
|-iJi '.t$t "^g:ti ut '& g (Barangsiapa meminta-minta sedang ia

memiliki satu uqiyah, sungguh iq telah memintq secqra mendesak).
Riwayat ini dikutip pula oleh Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya
dengan lafazh"fahuwa mulahhif (maka ia telah mendesak)".

Masih dalam persoalan ini, telah dinukil pula dari Amr bin
Syu'aib, dari bapaknya, yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan
lafazh "fahuwa mulhif (maka ia telah mendesak)". Diriwayatkan dari
Atha' bin Yasar, dari seorang laki-laki bani Asad (ia sempat bersama

Nabi SAW), ti',.it 
'JA'"ii qV i1 a}\i it "& JA';,,,,Barangsiapa di

" D.1", salah satu naskah tertulis "Zubaidbin Abdurrahman,'
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unlara kalian meminla sementara iu memiliki salu uqiyah alau yang

senilai dengannya, sungguh ia lelah meminla secaro mendesak." (HR.

Abu Daud)

Diriwayatkan dari Sahal bin Hanzhalah, dia berkata: Rasulullah

SAw bersabda, 6 j it').,'., t:" ilvi .)6t q'# 6y Y" r; i'tji V
, -r- "a -, - ."a#-S 4*"" 6 )r, :Jt, \aLLi- "Barangsiapa meminta sedang ia memiliki

apa 
- 

yang mencuk'upinya, ntaka sesungguhnya ia hanya

memperbanyak api neraka." Mereka berkata, "Wahai Rasulullah,

apakah yang mencukupinya?" Beliau SAW bersabda, "Sekedar apa

yang dopat dimakannya di waktu pagi dan di waktu sore." (HR. Abu
Daud dan di-shahih-kan oleh Ibnu Hibban).

Imam At-Tirmidzi berkata, "Demikianlah ketetapan yang harus

diamalkan menurut para ulama seperti Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak,

Ahmad dan Ishaq." Dia mengatakan, "Adapun sebagian ulama lebih

memberi kelonggaran. mereka berkata, 'Apabila seseorang memiliki
50 Dirham atau lebih sementara ia butuh, maka ia boleh mengambil

kebutuhannya dari zakat". Ini adalah pendapat Imam Syaf i dan

ulama lainnya."

Imam Syaf i berkata, "Terkadang seseorang telah berkecukupan

dengan memiliki satu dirham serta kemampuannya untuk mencari

rezeki, namun disisi lain seseorang tidak berkecukupan meski

memiliki 1000 dirham disertai kelemahan diri dan banyaknya

tanggungan."

Sehubungan dengan persoalan ini ada sejumlah pendapat lain, di

antaranya:

Pertama, pendapat Abu Hanifah "Sesungguhnya orang yang

berkecukupan adalah yang memiliki satu nishab, maka ia diharamkan

menerima zakat." Dia berdalil dengan hadits Ibnu Abbas tentang

diutusnya Mu'adz ke Yaman, dimana Nabi SAW bersabda kepadanya,
" .,'-: 1. t,/. . 'ftry '-P 

't? kpi U bi (Diambil dari orang-orang kaya

(berkecukupan) lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara
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merek)). Nabi SAW telah meberi sifat orang-orang yang diambil

zakatnyasebagai orang kaya, sementara beliau SAW telah bersabda. X

,F, eS,t-l, k (Settekah tidak halal bagi orang yunf4 kayu

IberkecukupanJ).

Kedua. batasan orang yang berkecukupan adalah orang yang

mendapatkan apa yang ia makan di pagi dan sore hari. Sesuai dengan

makna lahiriah hadits Sahal bin Hanzhalah. Demikian diriwayatkan
oleh Al Khaththabi dari sebagian ulama. Lalu di antara pendukung

pandangan ini ada yang mengatakan. bahwa yang dimaksud adalah

orang yang tidak mendapatkan apa yang ia makan pagi dan sore

secara rutin".

Ketiga. batasannya adalah 40 dirham. Ini adalah pendapat Abu
Ubaid bin Salam. sesuai dengan makna lahiriah hadits Abu Sa'id. Ini
pula yang nampaknya menjadi kecenderungan Imam Bukhari, dimana

dia menyebutkan firman Allah, riU.i1 a6r u'lU 1 (Mereka tidak

memintct kepada orong secara mendesak). Hadits ini telah
mengandung keterangan bahwa barangsiapa meminta sementara dia
memiliki harta sebanyak yang disebutkan, maka ia telah meminta
secara mendesak.

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan empat hadits; pertama

adalah hadits Abu Hurairah tentang orang-orang miskin, dimana
beliau menukilnya melalui dua jalur periwayatan. Lafazh 'miskin'
berasal dari kata "sukuun" (tenang), demikian dikatakan oleh Al
Qurthubi. Lalu beliau menambahkan" "Seakan karena sedikitnya harta

maka gerakannya menjadi tenang. Oleh sebab itu Allah berfirman

dalam surah Al Balad ayat 16, !.i' ts ry \1 grau orong miskin

yang menempel di tanah). Maksudnya, orang miskin yang sangat

fakir."

;b { d Qo tidak memperoleh kekayaan yang mencukupinya).

Dalam riwayat Al A'raj ditambahkan, d{ ur* (Kecukupan [kekayaanJ
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yang dupul mencukupinya). Ini merupakan sitat tambahan atas

kemudahan yang dinafikan, sebab adanya kemudahan rezeki bagi
seseorang tidak berarti mesti mencukupinya, dalam arti ia tidak butuh
lagi pada sesuatu yang lain. Seakan-akan makna hadits adalah
menafikan kemudahan yang mencukupi, meski kemudahan itu pada
dasarnya tetap ada. Hal ini sama dengan firman Allah. "Mereka tidak
meminta kepada monusia secaru mendesak."

gr_,JX"') (dan ia malu'). Al A'raj menambahkan dalam

riwayatnya, ./6r j* if,-t') *'J:4 b. M":,] Ua tidak dikerahui

[keadaannyal sehingga diberi sedekoh, dan tidak pula berdiri
meminta kepada manusia). Konteks judul bab dengan hadits ini
terdapat pad,a lafazh, ;b 'd d Qo tidak memperoleh (kekayaanJ

yqng mencukupinya). Imam Bukhari telah menyebutkan dalam
pembahasan tentang tafsir melalui jalur lain dari Abu Hurairah, yang
mempunyai kaitan yang lebih erat dengan judul bab ini, yaitu dengan
lafazh; aa1 atlt u'lUt :ii'o,*'i.tittt:1;1,',ik-.5ir i(;ir u,51

(Hanya saja orang miskin adalah orang yang menjaga diri [daripada
meminta-mintaJ, bacalah jika kalian mou [yakniJ firman-Nya,
"Mereka tidak memintq secqra mendesak".). Demikian yang
disebutkan dengan tambahan kata "yakni". Sementara Imam Musrim
dan Ahmad meriwayatkan melalui jalur yang sama tanpa
mencantumkan kata tersebut.

Kedua adalah hadits Al Mughirah dan Ibnu Asywa,. dan dalam
riwayat Al Kasymihani disebutkan Ibnu Al Asywa'. Dia adalah Sa,id
bin Amr bin Al Asywa', dinisbatkan kepada kakeknya. Adapun
sekretaris Mughirah bernama Warrad.

Iti, tb\bb (dan menyia-nyiakan harta). Konteks judul bab

dengan hadits ini terdapat pada lafazh, Jri1Jt 'a'$'1 6r" bonyak

meminta). Ibnu At-Tin berkata. "Imam Bukhari memahami lafazh
'meminta' dalam arti meminta harta kepada manusia, padahal ada
kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah meminta penjelasan
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(bertanya) tentang perkara-perkara yang rumit atau menanyakan hal-

hal yang tidak ada kepentingannya bagi yang bertanya. Oleh sebab itu.

beliau SAW bersabda, #';6 G.\')t (Biarkanluh aku atas upu-qpa

yang aku tinggalkan bagi kalian)." Saya (lbnu Hajar) katakan. bahwa

memahami lafazh tersebut dalam cakupan yang lebih luas adalah lebih

baik. Selain itu juga, ada keserasian dengan maksud Imam Bukhari.

Sebagian penjelasannya telah disebutkan pada pembahasan tentang

shalat, dan akan disebutkan kembali pada pembahasan tentang etika

dan kelembutan hati.

Hadits ketiga adalah hadits Sa'ad bin Abi Waqqash yang

disebutkan melalui dua jalur periwayatan. Adapun kesesuaiannya

dengan judul bab terdapat padalafazh yang tercantum dalam riwayat

kedua. yakni; rL '6i J"ii ,j,i i €j P G '8 (Betiau

mengumpulkan di antara leher dan pundakku kemudian bersabda,
"Menghadaplah, wahai Sa'ad."). Hadits ini telah dijelaskan pada

pembahasan tentang iman. dimana beliau'SAW memerintahkan untuk

menghadap atau menerima.

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dengan lafazh. 3f :U;f

".ti," (Proteskoh, wahai Sa'ad?). Konteks hadits menyatakan bahwa

beliau SAW tidak menyukai sikap Sa'ad yang meminta kepadanya

secara mendesak. Namun ada kemungkinan bahwa yang diberi syafaat

tidak meminta, maka pantas mendapatkan pujian.

*-biJr t'fi (lebih senior [tual daripada Az-Zuhrl), yakni dari

segi usia. Serupa dengan ini disebutkan pula oleh Imam Ahmad dan

Ibnu Ma'in. Ali bin Al Madini berkata, "Beliau lebih tua daripada Az-
Zuhri, karena ia (Az-Zlhri) lahir pada tahun 50 H atau sesudahnya,

dan wafat pada tahun 123 H atau 724 H. Adapun Shalih bin Kaisan

meninggal pada tahun 140 H atau sebelumnya. Lalu Al Hakim

menyebutkan sedikit keterangan tentang usianya, namun para ulama

mengkritik keterangan itu." Adapun kalimat, ';* i.t lllsi (sempat

mendapati lbnu Umar), yakni sempat mendengar darinya. Adapun
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tentang Az-Zuhri ada perbedaan pendapat; apakah ia sempat bertemu

dengan Ibnu Umar atau tidak. Tapi yang benar dia tidak sempat

bertemu dengan Ibnu Umar, bahkan dia hanya meriwayatkan dari

Salim, dari Ibnu Umar. Kedua hadits yang tercantum dalam riwayat

Ma'mar dari Az-Zuhri, menyebutkan bahwa ia mendengar kedua

hadits tersebut dari Ibnu Umar. dimana dalam riwayat lain tercantum

nama "Salim" antara Ma'mar dan Zuhri.

Keempat adalah hadits Abu Hurairah yang menunjukkan celaan

terhadap sikap meminta-minta dan pujian untuk mencari rezeki, yang

telah dijelaskan pada bab "Menjaga Diri dari Meminta-minta". Pada

hadits pertama dikatakan bahwa kemiskinan itu terpuji jika disertai

sikap menjaga diri untuk tidak meminta-minta dan tetap bersabar.

Pelaiaran vang dapat diambil

l. Disukainya malu pada setiap keadaan.

2. Memberikan petunjuk yang baik tentang bersedekah, yaitu

mengutamakan sedekah kepada orang yang menjaga diri
daripada yang meminta-minta.

3. Dalam hadits ini terdapat dalil bagi mereka yang mengatakan

bahwa orang fakir itu keadaannya lebih buruk daripada orang

miskin, dimana orang miskin adalah mereka yang memiliki
sesuatu namun tidak mencukupinya, sedangkan orang fakir
adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa, seperti yang telah

dijelaskan. Pendapat ini didukung oleh firman-Nya. "Adapun

perahu itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja

di laut;'(Qs. Al Kahfi (18): 79). Allah menamai mereka sebagai

orang-orang miskin padahal mereka memiliki perahu yang dapat

digunakan untuk bekerja. Ini adalah pendapat Imam Syaf i dan

mayoritas ulama ahli hadits dan fikih. Namun sebagian ulama

berpendapat sebaliknya, mereka berkata, "Orang miskin

keadaannya lebih buruk daripada orang fakir." Lalu sebagian

lagi berkata, "Keduanya sama." Pendapat terakhir dikemukakan
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oleh lbnu Al Qasim dan murid-murid Imam Malik. Dikatakan
pula hahwa orang f'akir adalah orang yang meminta. sedangkan
orang miskin adalah orallg yang tidak meminta. pendapat ini
disebutkan oleh lbnu Baththal. Secara zhahir bahwa orang
miskin itu adalah orang yang memiliki sifat menjaga diri da,
tidak mendesak dalam meminta. Akan tetapi lbnu Baththal
berkata, "Maksudnya adalah kemiskinan yang benar-benar.
bukan sedekar menafikan pokok kemiskinan dari orang-orang
yang berkeliling meminta-minta." Bahkan ini sama dengan
sabdanya. "Tahuksh kamu siapa yang bangkrut?" (Al Hadits).
Juga firman-Nya. "Buknnlah kebajikan." (es. Al Baqarah (2):
177) Demikianlah dinyatakan oleh Al eurthubi dan sejumlah
ulama lainnva.

54. Menaksir (Mengira-ngira) Kurma

,:o ,'. 'r,'- I ,, t, c- , i o -u)f :JLe d;JrlJl J.^> _rt _,, -,
v! ajt 6rt', ie at .'l;

) ,t*';t:*t!.--! '*'t & ?tt

6 o;i ,e i$ ,Jr'ri i* *,,

i-, fit'4L qr cf i:ui_-/-.vs

l,
-. c .
oJ-.'J-i
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i,uk,

-)l

Ĵut

4'r Gti;,; ,'^ij4t ";:.

t* "'*1) af-i ':)L ani:
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1481. Dari Abu Humaid As-Sa'idi, dia berkao' fu.- berperang

bersama Nabi SAW pada perang Tabuk. Ketika beliau mendatangi

Wadi Al Qura (kota antara Madinah dan Syam -ed), tiba-tiba didapati

seorang wanita berada di kebunnya. Nabi SAW bersabda kepada para

sahabatnya, "Tuksirlah (kira-kiralah) kurma yang masih ada di
pohonnya ira." Nabi SAW menaksir sebanyak sepuluh wasaq, lalu

beliau bersabda kepada wanita tadi, "Peliharalah hitungan jumlah
yang dihasilkannya." Ketika kami sampai ke Tabuk. beliau bersabda,

"Ketahuilah sesungguhnya molam ini angin akon bertiup kencang,

maka janganlah seorang pun di antara kalian berdiri; dan

barangsiapa membawa unta, hendaklah ia mengikalnya." Kami pun

mengikat unta-unta kami, lalu angin bertiup kencang. Kemudian ada

seorang laki-laki berdiri, maka angin itu menghempaskannya ke

gunung Thalyi'. Kemudian raja Ailah menghadiahkan kepada Nabi

SAW seekor bighal (peranakan kuda dan keledai) putih, dan Nabi

SAW memberinya pakaian beludru, lalu beliau SAW menulis surat

(membuat perjanjian) kepadanya mengenai laut mereka (negeri

mereka). Ketika beliau SAW tiba di Wadi Al Qura, beliau bertanya

kepada wanita tersebut, "Berapokah hasil kebunmu?" Wanita itu
menjawab, "Sepuluh wasaq, sama seperti taksiran (perkiraan)

Rasulullah SAW." Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya aku tergesa-

gesa ke Madinah, barangsiapa di antara kalian yang ingin ikut

bersamaku, maka hendaklah ia mempercepat perjalonannya." Ketika

-lbnu Bakkar mengucapkan kalimat maknanya- telah tampak kota

Madinah, beliau SAW bersabda, "lni adalah Thaabah." Ketika

25,4 - FATIIUL BAARI



t. 7;

dd

melihat gunung Uhud, beliau bersabda, "lni adaluh bukit yang
mencintoi kitu dun kita mencintainya. Maukah kalian aku berilahukan
.sebaik-baik perkampungan kaum Anshar?" Mereka menjawab,
"Tentu." Beliau SAW bersabda. "Perkampungan bani An-Nai.iar,
kemudian perkampungan bani Abdul Asyhal, kemudiun
perkamptrngan bani Sa'idah atau rumcth-rumah hani Al Harits bin Al
Khazraj, dan pada setiap perkampungan Anshar, yakni terdupat

kebaikan."

a.rv.f
1,' tl '-J$ .y)
n.be ^lL

nz o /, | -t o Iq.-6 J4 d
1482. Sulaiman bin Bilal berkata, Amr telah menceritakan

kepadaku, "Kemudian perkampungan bani Al Harits, kemudian bani
Sa'idah." Sulaiman berkata dari Sa'ad bin Sa'id, dari Umarah bin
Ghaziyryah, dari Abbas. dari bapaknya, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Uhud bukit yang mencintai kita dan kita mencintainTts."

Abu Abdullah berkata, "Setiap kebun yang ada pagarnya dinamakan
'hadiqah'. Apabila tidak memiliki pagar, maka tidak dinamakan
'hadiqah'."

Keterangan Hadits:

(Bab menaksir [mengira-ngiral kurma), yakni tentang

pensyariatannya. Imam At-Tirmidzi menyebutkan dari sebagian ulama

tentang penafsirannya, yaitu apabila buah-buahan -baik kurma

maupun anggur- telah sampai pada batas waiib dikeluarkan
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zakatnya, maka penguasa dapat mengutus tukang taksir (kira-kira)

untuk melihat dan mengatakan, "Kebun ini akan menghasilkan ,seki(tn

(kuinlul) anggur, misalnya. Atau kebun ini akan menghasilkan sekian

(kuintal) kurma, misulnya". Lalu ia menghitung dan menetapkan

bagian sepersepuluh darinya, dan membiarkan pemiliknya untuk

memanfaatkan buah-buahan itu. Apabila waktu panen tiba, ia dapat

mengambil dari mereka sebesar sepuluh persen.

Tindakan ini memberi manfaat berupa keluasaan bagi para

pemilik buah-buahan untuk memakan atau menjualnya, serta

memberikan kepada keluarga maupun tetangga dan fakir miskin.

Karena jika hal ini dilarang, tentu akan menyulitkannya. Menurut Al
Khaththabi , para ahli ro ya mengingkari bolehnya "menaksir", dan

sebagian mereka mengatakan, "Hal itu dilakukan untuk menghindari

kekhawatiran terhadap para petani supaya tidak berkhianat, bukan

untuk menetapkan hukumnya, sebab tindakan tersebut hanya

perkiraan dan tipu daya. Atau mungkin juga 'menaksir' itu
diperbolehkan sebelum diharamkannya riba dan judi."

Al Khaththabi menanggapi, bahwa pengharaman riba dan judi
telah ada lebih dahulu, sedangkan menaksir buah-buahan dipraktikkan
pada zaman Nabi SAW hingga beliau wafat. Kemudian dipraktikkan
pada masa Abu Bakar, Umar dan masa-masa sesudahnya, namun tidak

dinukil dari seorang pun 
-baik 

di kalangan sahabat maupun tabi'in-
pendapat yang tidak memperbolehkan praktik ini kecuali dari Asy-

Sya'bi. Adapun perkataan mereka bahwa perbuatan ini termasuk

perkiraan dan tipu daya tidak dapat dibenarkan. bahkan ini adalah

ijtihad (upaya sungguh-sungguh) untuk mengetahui jumlah kurma

melalui perkiraan yang merupakan salah satu jenis standar

pengukuran.

Kemudian Abu Ubaid menyebutkan pandangan dari sebagian

ahli ra'yu bahwa praktik mengakhir buah-buahan hanya khusus Nabi

SAW. karena beliau diberi petunjuk kebenaran, dimana hal serupa

tidak berlaku pada selain beliau.
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Lalu Abu Ubaid menanggapi bahwa tidak ada kemestian apabila

selain Nabi SAW tidak dibimbing kepada kebenaran seperti yang

terjadi pada diri beliau. Karena seandainya seseorang tidak wajib

ittiba' (mengikuti) kecuali pada hal-hal yang diketahui bahwa ia

dibimbing kepada kebenaran sebagaimana para nabi, niscaya

hilanglah kewajiban ittiba' (mengikuti beliau). Argumentasi yang

dikemukakan tadi juga tertolak oleh perbuatan Nabi SAW yang

mengutus orang-orang untuk melakukan hal itu padazamarrrya.

Sementara menurut Ath-Thahawi, bisa saja buah-buahan

tersebut diserang hama setelah dilakukan penaksiran, sehingga tidak

terjadi perimbangan antara zakat yang diambil darinya dengan hasil

yang didapatkan oleh pemiliknya. Akan tetapi argumentasi ini dijawab

bahwa para ulama yang membolehkan menaksir buah di pohon tidak

membebankan jaminan kepada pemilik buah tersebut atas kerusakan

yang terjadi setelah dilakukan penaksiran. Ibnu Mundzir berkata.

"Ulama telah sepakat bahwa buah-buahan yang telah ditaksir. apabila

diserang hama sebelum dipanen, maka pemilik kebun tidak wajib

memberikan sesuai jumlah taksiran."

'/ir etts ;1 ili (ketika beliau sampai di Wadi Al Qura), yaitu

kota kuno yang terletak antara Madinah dan Syam. Perihal kota yang

dimaksud akan disinggung kembali pada pembahasan tentang jual-

beli. Tapi Ibnu Qurqul mengemukakan pendapat yang ganjil. dimana

ia berkata, "la termasuk tempat di pinggiran kota Madinah."

n9i tpetiharalah perhitungaz). yakni jagalah dengan baik

jumlah sukatannya. Dalam riwayat Sulaiman dikatakan. ,? Vi
lt;i ii,' irZ tf 9\ €'j (petiharalah ia hingga knmi kembali

kepadamu, insya Allah Ta'ala). Adapun lafazh "afushiy " berasal dari

kata ifoshaa' yang berarti menghitung dengan batu, karena mereka

tidak pandai menulis sehingga menghitung dengan menggunakan

batu.
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dihempasfuin oleh angin ke gunung Thayyi'). Dalam riwayat Al
Kasymihani disebutkan. * ,h (Pada keduu gunung Thayyi'),

W (maka hendaklah ia menS4ikatnya). Dalam riwayat

Sulaiman disebutkan, 'dtL "tl.)i (Ilendaklah iu memperkuut

ikatannya). Dalam riwayat Ibnu Ishak dalam pembahasan tenlang Al
Maghazi (peperangan) dari Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm, dari

Abbas bin Sahal disebutkan, i "-b 'r;r') $l..l.U' & "rti "*';;1')

$anganlah salah seorang, di anlara kalian keluor malam ini kecuali

bersomo lemannyct).

,ib ,Pp 'nili ,y; '?ttt (seorang laki-laki bercliri lalu ia,P ?"'.

sedangkan dalam riwayat Al Ismaili melalui jalur Affan dari Wuhaib

disebutkan , * ,ft_t;{i1 *t ? Vi q'e ls Qidak seorans pun

yang berdiri di malam ilu kecuali dua orang laki-laki, keduanya

dihempaskan oleh angin ke gunung Thayyi'). Namun riwayat ini
memiliki kejanggalan seperti nampak dari riwayat Ibnu Ishaq dengan

tafazh, C'i': *a.Y;:rri/" i:L' €. q *t ti e'rl ,; ,r$t'fi
,C U,3 6ir 6\ ,*'il ob',f 'dy yd.+i gl' $ii ,'i i *.?I
*'t fjl' ,J- n' ir, '+,o,* ,ft|E* ,r e')t'al;rtt:i *
f:" e 

=i 
q!.tbt'j ,'n "eb itl') tl,y; c4"'oi'€,51ilf ,jra

,',: ,. " . -'" - i- ,''!'*: q ?: t *t f a, ..rl* ,ur )?'t Ji',Pr ^1t! ?\i $r, ,:!5
(Manusia melakukqn apa yang diperintahkan kepada mereka kecuali
dua orang dari bani Sa'idoh. Salah seorang di antctra keduanya

keluar untuk buang hajat, sedangkan yang satunya keluar untuk
mencari untqnya. Adapun orang yang keluar untuk buang hajat
tercekik dalam perjalannya, dan orang yang pergi untuk mencari
untanya dihempaskan angin hingga ke gunung Thayyi'. Lalu hal itu
dikabqrkan kepada Rasulullah SAW. maka beliau bersabda,
" Bukankah aku telah melarang kolian untuk keluar melainkan
bersama temannya. " Kemudian beliau berdoa untuk yang tertimpa
musibah di dalam perjalanannya sehingga ia sembuh. Adupun yang

258 - TATIIUL BAARI



r
satunya sampui kapadu Rusulullah SAW saal beliau pulung duri
Tabuk).

Maksud dua gunung Thayyi' adalah tempat pemukiman kabilah

Thayyi'. Adapun nama kedua gunung itu adalah Aja'a dan Salma.

Dikatakan bahwa keduanya diberi nama dengan nama seorang laki-

Iaki dan seorang perempuan yang berbadan besar (raksasa). Adapun

nama kedua laki-laki yang dimaksud belum saya temukan, dan saya

kira hal itu tidak disebutkan dengan sengaja. Pada akhir hadits Ibnu

Ishaq disebutkan. Abdullah bin Abi Bakar telah menceritakan

kepadanya bahwa Al Abbas bin Sahal menyebut nama kedua laki-laki
itu, namun ia menyuruhku untuk merahasiakannya. Beliau berkata,

"Dan Abdullah enggan untuk menyebut nama keduanya pada kami."

U-i ry ssls (dan raja Ailah menghadiahkan). Ailah adalah

nama sebuah negeri kuno di tepi pantai, telah disinggung pada bab

"Shalat Jum'at di Kampung-kampung dan Kota-kota".

Dalam riwayat Sulaiman yang dikutip oleh Imam Muslim

disebutkan, 'rL,j f n' {* it J'r-j ji'^i;i fb ,#t it'J'*i,Vs
;rbi d;;.iS ,e'.tili1 qti5,. Qalu datang utusan lbnu Al (Jlama, penguasa

Ailah, kepada Rasulullah SAW membawa surat dan seraya

me nghadiahkan seekor bighal put ih).

Dalam pembahasan tentang Al Maghazi (peperangan) Ibnu Ishaq

disebutkan, 43) i.t;'i'061 '2)'r3 Ji ;r1't * ht e lt J'1J,1') 6, A')

e;-'vtt ;rltl') r\j y ht rt" i, 
'J'*j 

4rti ill-t 1a (Ketika

Rasulullah SAW sampai ke Tabuk, beliau didatangi oleh Yuhanq bin

Rubah, penguasa Ailah. Ia melakukan perdamaian dengan Rasulullah

SAW dengan membayar upeti). Demikian pula diriwayatkan oleh

Ibrahim Al Harbi dalam pembahasan tentang Al Hadayaa (hadiah-

hadiah) dari hadits Ali. Melalui riwayat ini diketahui nama utusan itu

dan nama bapaknya. Adapun Al Ulama mungkin adalah nama ibunya.

Sedangkan nama bighal yang dimaksud adalah Daldal. seperti

ditegaskan oleh Imam An-Nawawi. Lalu dinukil dari para ulama
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bahw'asanya Bighal milik Nabi tidak kenal selain Daldal. Namun

pernyataan ini dibantah dengan alasan Al Hakim telah meriwayatkan

dalam kitabnya Al MustutJrak dari lbnu Abbas , zlX."'"A c,tLi 6'y oi
t'.?. i.", c!iif uliri i f U ,Pr$'jt "sesungguhnyu Kisra menghudiahkan

kepada Nabi SALI/ seekor bighal, lalu beliau menungganginya dengan

menggunukan tali dari rambut, dan beliau memboncengku di
belakangnya" (Al Hadits). Tentu saja bighal ini selain Daldal.

Dikatakan pula bahwa An-Najasyi telah menghadiahkan kepada

beliau seekor bighal, begitu pula penguasa Daumatul Jandal telah

menghadiahkan seekor bighal pula. Ada yang berpendapat bahwa

Daldal dihadiahkan oleh raja Muqauqis. Kemudian As-Suhaili
menyebutkan bahwa bighal yang digunakan Nabi SAW pada perang

Hunain dinamakan Fidhah. Sementara dalam kttab Shahih Muslim
berkenaan dengan bighal ini, disebutkan bahwa Farwah telah
menghadiahkannya kepada Nabi SAW.

t1 - -'-

e-il U ,=:S 1 @an beliau menulis kepadanya tentang laut

*rruko|,Vut i mengenai negeri mereka. Atau yang dimaksud adalah

penduduk pantai, sebab mereka bermukim di pantai atau tepi laut.

Yakni. Nabi SAW mengakui kekuasaan mereka atas dasar komitmen
mereka untuk membayar upeti. Pada sebagian riwayat disebutkan

dengan lafazh, A,'il. yang bermakna "negeri mereka". Ada pula

yang mengatakan bahwa makna "bahrah" adalah tanah.

Kemudian Ibnu Ishaq menyebutkan isi surat tersebut" setelah

baslamah dikatakan. "lni adalah jaminan keamanan dari Allah dan

Muhammad. Nabi dan utusan Allah, kepada Yuhana bin Rubah dan

penduduk Ailah; perahu-perahu dan kendaraan-kendaraan mereka di
daratan maupun di lautan. Bagi mereka perlindungan Allah dan

Muhammad sang nabi". Lalu beliau menyebulkan isi surat

selengkapnya.

gyt ,* J?1 -uJ$i w f #r j6- (* lketika -rbnu
Bakkar mengucapkan kalimat maknanya- telah tampak koto
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Madinuh). lbnu Bakkar adalah Sahal (guru Imam Bukhari dalam

riwayat ini). Seakan-akan Imam Bukhari mengalami keraguan, maka

beliau mengucapkan kalimat tadi. Pembahasan selanjutnya mengenai

hadits ini akan diterangkan kemudian. Apa-apa yang berkaitan dengan

Madinah akan diulas pada bab "Keutamaan Madinah", sedangkan

yang berkaitan dengan Al Anshar akan dijelaskan pada bab

"Keutamaan Al Anshar." dimana Imam Bukhari menyebutkannya

kembali di tempat itu lebih lengkap dari apa yang disebutkan di
tempat ini.

Thabah adalah salah satu nama kota Madinah, seperti

Thayyibah.

i6f: 'J$') 
(Sulaiman berknta), yaitu Sulaiman bin Bilal.

Adapun Sa'ad bin Sa'id adalah Al Anshari (saudara Yahya bin Sa'id).

Sedangkan Abbas adalah Ibnu Sahal bin Sa'ad. Rirvayat ini
disebutkan dengan sanad yang lengkap dalam kitab Fawa'ld milik Ali
bin Khuzaimah. Dia berkata, "Abu Ismail At-Tirmidzi menceritakan

kepada kami. Ayyub bin Sulaiman (yakni Ibnu Bilal) menceritakan

kepada kami, Abu Bakr bin Abu Uwais menceritakan kepadaku dari

Sulaiman bin Bilal..." Lalu disebutkan seperti di atas. Pada bagian

awal hadits disebutkan, 4 6t Bl ,.f e] f io' ,,r.a ):ut J"i't g Wii

,{;\i '!';3 ?*t A a,ji t4l,t +t'* G* iei zi.ttt (Kanti kembati

bersama Rasulullah SAW. Hingga ketika kami telah deknt ke

Madinah, beliau menempuh jalan Ghurab, karena itu merupakctn

jalur paling dekat ke Madinah, dan beliau tidak menempuh jalan yang

lain).Lalu ia menyebutkan hadits tanpa menukil bagian awalnya.

Dari riwayat ini diperoleh penjelasan makna sabda Nabi SAW,
"Sesungguhnya aku segera ke Madinqh. Barangsiapa ingin, maka

hendqklah bersamaku". Yakni, sesungguhnya aku akan menempuh
jalan yang paling dekat ke Madinah. Barangsiapa mau, maka

hendaklah ia datang bersamaku. Maksudnya, barangsiapa mampu

melakukannya di antara anggota pasukan yang ada.
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Pelaiaran yang dapat diambil

L Dalam hadits ini terdapat keterangan disyariatkannya mcnaksir

buah-buahan yang masih berada di pohon, dan di bagian awal

bab ini telah disebutkan perbedaan pendapat mengenai hal itu.

Kemudian para ulama yang memperbolehkannya berbeda dalam

menentukan status hukumnya; apakah wajib atau musluhab

(disukai)? Ash-Shaimari (salah seorang ulama madzhab Syaf i)
menyebutkan salah satu pendapat yang mewajibkannya.

Sementara mayoritas ulama berpendapat. mttslahab (disukai),

kecuali bila pemiliknya termasuk orang yang diboikot
menggunakan hartanya; alau sebagian orang yang berserikat

dengannya tidak memiliki sifat amanah, maka wajib untuk

memelihara harta yang lain.

Mereka berbeda pula dalam menentukan; apakah menaksir itu
khusus kurma atau juga berlaku pada anggur, atau berlaku pada

semua jenis buah-buahan yang dapat dimanfaatkan, baik masih

mentah maupun setelah masak atau kering? Pendapat pertama

adalah pendapat Syuraih Al Qadhi serta sebagian ulama

madzhab Azh-Zhahiriyah. Pendapat kedua adalah pendapat

jumhur ulama, sedangkan pendapat ketiga adalah pendapat yang

ditempuh oleh Imam Bukhari.

Lalu. apakah yang menjadi patokan adalah perkataan penaksir

waktu dilakukannya penaksiran. atau dilakukan perhitungan lagi

setelah buah itu masak atau kering? Yang pertama adalah

pendapat Malik dan segolongan ulama, sedangkan yang kedua

adalah pendapat Imam Syaf i serta pengikutnya.

Kemudian apakah cukup satu orang penaksir yang mahir lagi

terpercaya, ataukah mesti dua orang? Keduanya adalah

pandangan Imam Syaf i, sedangkan mayoritas ulama memilih
pendapat kedua. Setelah itu mereka juga berbeda pendapat;

apakah perbuatan ini didasarkan pada pengujian atau perkiraan
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2.

aJ.

semata? Keduanya sama-sama dinukil dari Imam Syafi'i, namun

yang paling berdasar di antara keduanya adalah pendapat kedua.

Faidah menaksir hasil buah-buahan ini adalah membuka

kesempatan bagi pemilik untuk mengambil tindakan apa saja

terhadap buah-buahan miliknya. hingga apabila ia

membinasakan buah-buahan tersebut setelah ditaksir tetap akan

ditarik zakatnya sesuai taksiran.

Dalam hadits ini terdapat beberapa tanda-tanda kenabian, seperti

mengabarkan adanya angin kencang serta kisah yang terjadi saat

itu.

Melatih para pengikut serta mengajari mereka.

Berhati-hati terhadap sesuatu yang ditakuti.

Keutamaan kota Madinah dan kaum Anshar.

Syariat memperbandingkan antara orang-orang yang utama.

Syariat memberi hadiah dan imbalan jasa (mukafa'ah).

Catatan

Dalam kitab-kitab Sunan serta Shahih lbnu Hibban dari hadits

Sahal bin Abi Hatsmah. dari Nabi SAW, disebutkan, f;*i|b'; t:tt

{.St trLiJ ejit r}u p bf ,-iir' rtlsl l,lpabila kalicm menaksir, maka

ambillah dan tinggalkan sepertiga. Jikn kalian tidak meninggalkan

sepertiga, maka tinggalkan seperempatnya). Ulama yang berpendapat

seperti makna lahiriah hadits ini adalah Al-Laits. Ahmad, Ishaq dan

selain mereka. Lalu Abu Ubaid memahami bahwa maksudnya adalah,

ukuran yang mereka makan sesuai kebutuhan. Beliau berkata dalam

kitab Al Amwaal, "Ditinggalkan dalam jumlah tertentu yang kira-kira

dapat mencukupi kebutuhan mereka". Sementara Imam Malik dan

Sufyan berkata, "Tidak ditinggalkan untuk mereka sedikitpun".

Pendapat ini pula yang masyhur dinukil dari Imam Syaf i. Ibnu Al
Arabi berkata, "Hendaknya mengamalkan kandungan hadits, yaitu

4.

5.

6.

7.

8.
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menyisakan buah-buahan dalam jumlah tertentu yang kira-kira dapat

mencukupi kebutuhannya. Kami telah melakukan eksperimen, dimana

umumnya kadar (iumlah) buah-buahan yang dimakan dari masih

mentah sampai kering adalah seperti itu (sepertiga sampai

seperempat)."

55. Sepuluh Persen (Zakatnya) Tanaman yang Disiram dengan

Air Hujan dan Air yang Mengalir

Umar bin Abdul Aziz Tidak Melihat Adanya Kewajiban Zakat
pada Madu
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1483. Dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya RA. dari Nabi
SAW. bahwasanya beliau bersabda, "Pada tanaman yang disiram
dengan air hujan dan mata air atau memperoleh air secara alami,

maka (zakatnya) ctdalah sepersepuluh (10%r); dan tanamon yang
disirqm dengan menggunakan tenaga (alat) penyiram, mqka
(zokatnya) seperdua puluh (5o%)."
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Abu Abdillah berkata, "lni adalah penafsiran (hadits) yang

pertama, karena pada hadits itu tidak ditentukan ukuran nishab. yakni

hadits lbnu Umar,'Tanaman yang disiram dengan air huiun, maka

(zakatnya) sepersepuluh'. Lalu dijelaskan pada hadits ini (yakni hadits

Abu Sa'id), disertai penetapan ukuran nishab-nya. Sedangkan

tambahan keterangan itu dapat diterima. Hadits 'mufassar '(yang telah

jelas batasannya)' menjelaskan hadits yang 'mubham' (yang belum

jelas batasannya)' apabila hadits tersebut dinukil oleh para pakar yang

memiliki kredibilitas dalam bidang periwayatan. Sebagaimana

diriwayatkan oleh Al Fadhl bin Abbas 'Bahwasanya Nabi SAW tidak

pernah shalat di Ka'bah'. sementara Bilal mengatakan. 'Beliau telah

shalat di dalamnya'. Maka, perkataan Bilal dijadikan dalil, sedangkan

perkataan Al Fadhl ditinggalkan."

Keterangan Hadits:

(Bab sepuluh persen [zakatJ tanaman yang disiram dengan air

hujan dan air yang mengallr). Ibnu Al Manayyar berkata, "lmam

Bukhari menghindari penggunaan lafazh 'mata air' seperti -Yang

tersebut pada hadits. namun dia lebih memilih lafazh 'air yang

mengalir'. Hal itu untuk menempatkan judul bab guna menjelaskan

atau menafsirkan maksud 'mata air', yaitu air yang mengalir dengan

sendirinya tanpa bantuan alat. Sekaligus menjelaskan bahwa air yang

mengalir dengan sendirinya baik sungai, anak sungai atau kolam,

hukumnya sama seperti hukum air yang mengalir dari mata air."

Seakan-akan Imam Bukhari mensinyalir lafazh yang tercantum

dalam sebagian jalur periwayatan hadits tersebut. Dalam riwayat Abu

Daud disebutkan, i'itt'tW\?: it&st '* Q (Dalam tanaman yang

disiram dengan air hujan, sungai-sungai dan mata air.'.).

(Umar bin Abdul Aziz tidak melihat adanya kewajiban zakat

pada madu). Riwayat ini telah disebutkan oleh Imam Malik dalam

kitab At Muwaththa' secara maushul dari Abdullah bin Abu Bakar bin

Hazm, dia berkata, "Surat dari Umar datang kepada bapakku yang
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sedang berada di Mina (isinya); 'Janganlah kalian mengambil sedekah

(zakat) pada kuda dan madu'."

Ibnu Abi Syaibah dan Abdurrazzaqjuga meriwayatkan melalui

sanatl yang shahih hingga Nafi' (mantan budak Ibnu Umar), dia

berkata, "IJmar bin Abdul Aziz mengutusku ke Yaman. lalu aku

hendak mengambil (zakat) madu sebesar sepuluh persen. Maka

Mughirah bin Hakim Ash-Shan'ani berkata, 'Tidak ada zakat pada

madu'. Aku menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz. dan beliau

berkata, 'Dia benar, tidak ada zakatpada madu'."

Lalu dinukil pula keterangan dari Umar bin Abdul Aziz yang

menyalahi riwayat tadi. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij,

dari Ibrahim bin Maisarah, dia berkata, "Salah seorang keluargaku

yang tidak aku curigai berdusta telah menceritakan kepadaku, bahwa

ia telah bertukar pendapat dengan Urwah bin Muhammad As-Sa'di.

Urwah mengaku telah menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz

menanyakan tentang zakat madu. Lalu Urwah mengaku pula bahwa

Umar menulis kepadanya, 'Sesungguhnya kami telah menemukan

penjelasan zakat madu di negeri Thaif, maka ambillah darinya sepuluh

persen'. Sanad riwayat ini lemah karena ada perawi yang tidak

diketahui, dan riwayat pertama lebih akurat."

Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan kelemahan riwayat

yang menyatakan "sesungguhnya pada madu (terdapat zakat sebesar)

sepuluh persen". Riwayat yang dimaksud dinukil oleh Abdurrazzaq

melalui Sanad-nyadari Abu Hurairah, dia berkata, & yt',|'y't ''iS

'-fit F q .,AU-bt i;tr ff Jl *i ib ?rr lRosututtah SAI4/ menutis

kepada penduduk Yaman untuk mengambil sepuluh persen [zakat]
madu). Tapi dalam sanad-nya terdapat Abdullah bin Muharrar,

dimana Imam Bukhari telah mengomentarinya dalam kitabnya At-

Tarikh, "Abdullah adalah perawi yang matruk (ditinggalkan

riwayatnya), dan tidak ada satu pun riwayat yang shahift sehubungan

dengan zakat madu".
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Menurut Imam ArTirmidzi, dalam masalah ini tidak ada satu

pun riwayat yang shahih. Sementara Imam Syaf i berkata dalam

madzhab yang lama (qaul qadim), "Hadits yang menyatakan bahwa

zakat madu adalah sepuluh persen, adalah hadits dha'i/ (lemah).

Hadits yang menyatakan agar tidak diambil darinya (zakat) sebesar

sepuluh persen juga hadits yang lemah, kecuali yang dinukil dari

Umar bin Abdul Aziz."

Abdurrtzzaq dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur

Tharyus: ,:*rf1r-'t'ii t ,,:ri ,frt Gi il rlC ti (sesungguhnya ketika

Mu'a{iz datang ke Yuman, dia berkata, "Aku tidak diperintahknn

[untuk mengambil zakatJ pada keduanya sedikitpun."). Yakni, pada

madu dan v,aqasft sapi. Tapi sanad riwayat ini terputus (munqathi').

Adapun riwayat yang dikutip oleh Abu Daud dan An-Nasa'i melalui
jalur Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata,

"Hilal (salah seorang bani Mut'an) datang kepada Rasulullah SAW

sambil membawa sepuluh persen dari hasil lebahnya. Orang itu
meminta kepada beliau untuk mengamankan suatu lembah baginya,

maka Nabi SAW mengamankannya. Ketika Umar memegang

pemerintahan. beliau menulis kepada pegawainya, "Apabila ta

menyerahkan kepadamu sepuluh persen dari hasil lebahnya, maka

amankan tempat itu untuknya. Apabila tidak, maka tidak ada

pengamanan'."

Sanad hadits ini shqhih sampai kepada Ibnu Amr,2a dan biografi

Amr menunjukkan riwayatnya cukup kuat, jika tidak bertentangan

dengan riwayat yang lain. Sementara disebutkan bahwa Hilal

memberikan hasil lebahnya dengan suka rela.

Dalam riwayat Abdurrazzaq dari Shalih bin Dinar disebutkan

bahwa Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Utsman bin

Muhammad untuk melarangnya mengambrl zakat madu, kecuali jika

24 
Maksudnya, sanadhailits ini sampai kepada Amr bin Syu'aib dan derajatnya sy'rahlh. Adapun mulai

dari Amr dan seterusnya (yakni dari bapaknya, dari kakeknya), keakuratannya dtperselisihkan oleh

para ahli hadits: dan yang benar dapat dijadikan hujjah selama tidalt ada kontroversi dengan riwayat

yang lebih akurat darinya, seperti disebutkan oleh lbnu Hajar. Hal serupa telah disebutkan pula oleh

ulama lainnya, bahkan tbnu Qayyim telah menyebutkannya dengan tegas dalam sebagian kitabnya.
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Nabi SAW biasa mengambil zakatnya. Maka, Utsman mengumpulkan

para peternak lebah. Mereka bersaksi bahwa Hilal bin Sa'ad datang

kepada Nabi SAW membawa madu, maka beliau bersabda, "Apukah

ini?" Hilal berkata, "sedekah (zakat)." Maka Nabi SAW

memerintahkan mengangkatnya tanpa menyebutkan sepuluh persen.

Akan tetapi sanad pertama lebih kuat, hanya saja mungkin dipahami

bahwa sepuluh persen yang dikeluarkan itu sebagai imbalan atas

pengamanan seperti yang disebutkan dalam surat Umar bin Khaththab

RA.

lbnu Mundzir berkata, "Tidak ada riwayat yang shethih dan tidak

pula ijma' ulama sehubungan dengan (zakal) madu, sehingga tidak

wajib dikeluarkan zakatnya. Ini adalah pendapat jumhur ulama'

Sedangkan dari Abu Hanifah, Ahmad dan Ishaq disebutkan wajib

dikeluarkannya sepuluh persen dari zakat madu yang dihasilkan dari

selain tanah miliknya."

Pemyataannya ini mengenai pendapat jumhur ulama

bertentangan dengan pendapat Imam At-Tirmidzi, dimana setelah

menukil hadits Ibnu Umar mengenai hal itu, dia berkata,

"Demikianlah yang dilakukan mayoritas ulama, sementara sebagian

mereka berpendapat tidak ada kewajiban zakat pada madu." Lalu

Syaikh kami mengisyaratkan bahwa apa yang dinukil oleh Ibnu

Mundzir itu lebih beralasan.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Kesesuaian antara atsar Umar

mengenai zakat madu dengan judul bab adalah bahwa hadits yang

disebutkan dalam bab ini tidak menjelaskan adanya zakat madu

sebesar sepuluh persen, karena yang dikeluarkan sepuluh persen atau

lima persen adalah tanaman yang disiram, sehingga hadits tersebut

menunjukkan bahwa apa yang tidak disiram tidak perlu dikeluarkan

zakalnya sebesar sepuluh persen".

Ibnu Rasyid menambahkan, "Apabila dikatakan bahwa makna

implisit yang terkandung dalam hadits yang disebutkan hanya

menafikan bagian sepuluh persen atau lima persen, bukan menafikan

zakat secara mutlak, maka jawabannya bahwa pendapat manusia
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dalam hal ini terbagi menjadi dua; yaitu pendapat yang menetapkan

zakatnya sebesar sepuluh persen, dan pendapat yang menafikan

kewajiban zakat madu secara mutlak. Maka, tercapailah maksud Imam

Bukhari."

Ibnu Rasyid juga mengatakan bahwa dimasukkannya
permasalahan zakat madu pada bab ini adalah untuk mengingatkan
perbedaan pendapat dalam hal ini, dan Imam Bukhari berpendapat

tidak adanya zakat madu, meskipun lebah yang menghasilkannya

memakan tumbuhan yang disiram oleh air hujan. Akan tetapi apa yang

dihasilkan oleh tumbuhan secara langsung tidak sama hukumnya

dengan apa yang dihasilkan melalui perantaraan hewan. sebagaimana

air susu, ia dihasilkan dari rerumputan namun tidak wajib dikeluarkan

zakatnya.

6-* (turora alami). Al Khaththabi berkata, "Maksudnya adalah

tumbuhan yang menyerap air melalui akarnya tanpa disiram." Ibnu

Qudamah menambahkan dari Al Qadhi Abu Ya'la, "Yaitu tumbuhan
yang menyerap air dari telaga atau yang sepertinya." Ia juga

menambahkan, "Termasuk pula tumbuhan yang menyerap air dari

sungai tanpa bantuan alat, atau ia menyerap dengan akarnya seperti air
yang dialirkan ke dekatnya lalu akarnya menyerap air tersebut tanpa

disiram."

Penjelasan ini lebih tepat daripada perkataan Abu Ubaid bahwa

makna "Al Atsari" adalah apa yang disiram dengan air hujan, karena

konteks hadits mengindikasikan bahwa keduanya berbeda. Di samping

itu, penjelasan tersebut juga lebih tepat daripada pandangan yang

menafsirkan bahwa makna "Al Atsari" adalah tumbuhan yang tidak

memiliki buah, karenanya tidak dizakati. Ibnu Qudamah berkata,

"Kami tidak mengenal adanya perbedaan pendapat mengenai

perincian yang telah kami sebutkan."

t!... Jilr f ;b,1' *p i.1 
',:'6 

@bu Abditlah berkata, "tni

adalah tafsiran pertama... " dan seterusnya). Demikian perkataan

yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar setelah hadits Ibnu Umar
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tentang tumbuhan yang mendapatkan air secara alami. Sementara

pada riwayat selain beliau, perkataan tersebut dicantumkan setelah

hadits Abu Sa'id yang disebutkan pada bab berikutnya. Begitu pula

yang tercantum dalam riwayat Al Ismaili.

Abu Ali Ash-Shadafi menyebutkan pencantuman perkataan ini

setelah hadits Ibnu Umar dilakukan oleh sebagian penyalin naskah

Shahih Bukhari. Ash-Shaghani tidak mencukupkan pada perbedaan

riwayat, bahkan beliau mengklaim bahwa perkataan itu tercantum di

tempat ini pada semua riwayat, seraya berkata, "Seharusnya perkataan

ini disebutkan pada bab berikutnya."

Aku (Ibnu Hajar) katakan, pencantuman perkataan ini setelah

kedua hadits itu (yakni hadits Ibnu Umar pada bab ini dan hadits Abu

Sa'id pada bab berikutnya. -Penerj) masing-masing memiliki
legitimasi, akan tetapi penggunaan lafazh "tafsiran yang pertama"

dalam perkataan tersebut menguatkan asumsi bahwa ia tercantum

setelah hadits Abu Sa'id, sebab perkataan yang dimaksud menjadi

penafsiran hadits sebelumnya, yaitu hadits Ibnu Umar. Hadits Ibnu

Umar yang bersifat umum sangat jelas tidak mensyaratkan nishab

serta mewajibkan zakat pada semua yang disiram, baik menggunakan

alat maupun tidak. Akan tetapi menurut mayoritas ulama, hadits itu
khusus menerangkan makna yang membedakan antara hasil tanaman

yang wajib dikeluarkan sepuluh persen dengan yang wajib

dikeluarkan lima persen. Berbeda dengan hadits Abu Sa'id yang

disebutkan untuk menjelaskan jenis yang dizakati serta ukurannya,

maka mayoritas ulama berpegang dengan hadits Abu Sa'id untuk

mengamalkan kedua dalil yang ada.

Al Ismaili menegaskan bahwa perkataan Imam Bukhari

tercantum setelah hadits Abu Sa'id, dan hadits di bab ini menunjukkan

perbedaan kadar zakat yang dikeluarkan antara tanaman yang disiram

dengan bantuan alat dengan yang disiram secara alami. Apabila

ditemukan tanaman yang disiram dengan kedua cara itu sekaligus,

maka secara lahirnya zakatyang wajib dikeluarkan darinya sebesar %

dari sepersepuluh (7,5oh), jika kuantitas pasokan air keduanya sama.
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Ini adalah pendapat kebanyakan ulama. Ibnu Quddamah berkata,

"Kami tidak mengetahui perbedaan pendapat dalam masalah ini."

Apabila pasokan air yang digunakan untuk menyiram tidak

sama (salah satunya lebih banyak), maka yang sedikit itu mengikuti

hukum yang banyak. demikian pernyataan tekstual Imam Ahmad. Ini

juga merupakan pendapat At-Tsauri. Imam Abu Hanifah serta salah

satu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Syaf i. Sedangkan

pendapat kedua mengatakan bahwa hukum ditetapkan berdasarkan

prosentase pasokan air masing-masing. Ada pula kemungkinan untuk

dikatakan, jika mungkin dipisahkan antara keduanya, maka hukumnya

sesuai dengan perhitungan masing-masing.

Diriwayatkan dari lbnu Al Qasim (sahabat Imam Malik) bahwa

yang menjadi pedoman adalah apa yang menyempurnakan

pertumbuhan tanaman meski debit aimya relatif sedikit. Hal ini

dikatakan oleh Ibnu At-Tin dari Abu Muhammad bin Abi Zaid, dari

Ibnu Al Qasim.

Catatan

Setelah menyebutkan hadits ini An-Nasa'i mengatakan, "Telah

diriwayatkan pula oleh Nafi' dari lbnu lJmar." Dia juga mengatakan,

bahwa kedudukan Salim lebih tinggi daripada Nafi', namun dalam hal

ini perkataan Nafi' lebih mendekati kebenaran.

i$, e 4';."fii (dan hadits yang mufassar menjelaskan

hadits yang mubharn). Yakni. hadits yang bersifat khusus menjelaskan

hadits yang bersifat umum, sebab sabda beliau SAW "apa-apa yang

disiram" bersifat umum, mencakup yang cukup satu nishab maupun

yang kurang darinya. Sedangkan sabdanya *Tidqk ada sedekqh pada

yang kurong dari lima wasaq" bersifat khusus, sesuai batasan nishab.

Sebagian ulama madzhab Hanafi menanggapi masalah ini

dengan mengatakan bahwa kaidah itu berlaku apabila yang

menjelaskan itu sama dengan yang dijelaskan, tidak lebih atau kurang.
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Apabila salah satu cakupan lafazh umum dikhususkan oleh dalil

tcrtentu, maka cakupan lat-azh umum yang lainnya tetap dapat

dijadikan pegangan. Contohnya hadits Abu Sa'id yang disebutkan

pada tempat ini, sesungguhnya ia memberi keterangan bahwa nishab

berlaku pada sesuatu yang diukur menggunakan wasaq. Namun hadits

itu tidak menyinggung hukum buah-buahan yang tidak diukur dengan

menggunakan wasaq. Oleh sebab itu. mungkin untuk berpegang pada

cakupan sabdanya "apa-upa yang disiram dengan air huian

(zakatnya) sepuluh persen", yakni berlaku pada buah-buahan atau

hasil pertanian yang tidak mungkin diukur menggunakan wasaq.

Dengan demikian, kedua dalil tersebut (yakni hadits Ibnu Umar dan

hadits Abu Sa'id) dapat diamalkan sekaligus.

Mayoritas ulama memberi jawaban dengan mengemukakan

hadits marfu', ofipi,Jt e y3': 1 (Tidak ada zakat pada sayur-

sayuran).

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni melalui jalur Ali,
Thalhah dan Mu'adz dari Nabi SAW. Namun Imam At-Tirmidzi
berkata. "Tidak ada riwayat yang shahih berkenaan dengan masalah

ini kecuali hadits mursal yang diriwayatkan oleh Musa bin Thalhah

darr-Nab-i. Hadits itu menunjukkan bahwa zakathanya diberlakukan

pada sesuaff yang disukat. tahan lama, serta sebagai makanan pokok

pada kondisi normal. Demikian pendapat Imam Malik dan Imam

Syaf i. Sementara Imam Ahmad berpendapat bahwa zakat itu
dikeluarkan dari semuanya, meski bukan makanan pokok. Ini juga

merupakan pendapat Muhammad dan Abu Yusuf. Lalu Ibnu Mundzir

menukil kesepakatan bahwa zakat tidak wajib pada hasil bumi yang

kurang dari lima wasaq. Hanya saja Imam Abu Hanifah berpendapat

bahwa zakat itu diwajibkan atas semua yang sengaja ditanam untuk

mendapatkan hasil, kecuali kalu bakar. bambu. rumput. dan pohon

yang tidak menghasilkan buah."

Sementara Al Qadhi Iyadh menukil dari Daud bahwa semua

yang dapat diukur dengan takaran isi harus diperhatikan nishabnya.

Sedangkan apa yang tidak dapat diukur dengan takaran, maka harus
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dikeluarkan zakatnya, baik jumlahnya sedikit maupun banyak.

Pernyataan ini merupakan salah satu cara untuk mengonlpromikan

hadits di atas.

Ibnu Al Arabi berkata, "Madzhab paling kuat dan lebih

memihak kepada hak-hak kaum miskin adalah pendapat Abu Flanifah.

yakni berdasarkan keumuman hadits." Dia juga berkata. "Al Juwaini

telah menyatakan bahwa hadits tersebut bermaksud merinci hukum

antara sesuatu yang membutuhkan biaya sedikit dan yang

membutuhkan biaya besar. Di samping itu, tidak ada halangan jika

hadits itu mencakup kedua sisi yang telah disebutkan."

Catatan

Dalam masalah nishab, ada perbedaan pendapat, apakah nishab

tersebut berfungsi untuk membatasi atau sekedar mendekatkan pada

jumlah yang seharusnya?

Imam Ahmad berpendapat bahwa nishab itu berfungsi untuk

membatasi. Ini adalah pendapat yang paling shahih di antara dua

pendapat yang ada dalam madzhab Syaf i, kecuali jika kekurangan itu

relatif kecil tidak mempunyai pengaruh yang berarti. Sementara Imam

An-Nawawi dalam kitabnya Syarh Muslim membenarkan bahwa hal

itu hanya sebagai upaya untuk mendekatkan kepada jumlah yang

seharusnya. Para ulama sepakat bahwa kewajiban zakat itu berlaku

pada sesuatu yang lebih dari lima wasaq, maka zakat yang

dikeluarkanpun harus sesuai prosentasenya. yakni tidak diberlakukan

'waqash'.
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56. Tidak Ada Sedekah (Zakat) pada Sesuatu yang Kurang dari
Lima Wasaq

,o. 1 .

43. aJll

1484. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA. dari Nabi SAW, beliau

bersabda. *Tidak ada sedekah (zakat) padu (tanaman) yang kurang

dari lima wqsqq, tidak ada pula pada yang kurang dari lima ekor

unta, dan juga tidak pada perak yang kurang dari lima uqiyah."

Abu Abdillah berkata. "lni adalah penafsiran bagi (hadits) yang

pertama, ketika beliau SAW mengatakan,'Tidak ada sedekah (zakat)

pada yang kurang dari lima wasaq'. Dalam persoalan ilmiah,

selamanya keterangan tambahan dari para pakar ilmu atau apa yang

mereka jelaskan akan diterima."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Sa'id. yang telah

disebutkan pada bab *Zakat Perak". dimana pada hadits ini disebutkan

tentang ukuran wosaq.

lo'-)t 't(J' t)

Aij
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57. lVlengambil Sedekah (Zakat) Kurma Saat Panen dan Apakah
Anak Kecil Dibiarkan Menyentuh Kurma Sedekah?

i-at.r^,
ctz i, ), to, z .,/ t,- to. t,. / -,o/l c o.

&: * dll ulp Al Jft .tt5 :Jt 4:e nttl u4.t;t.l j\ t'
.'r. o,o :.-. --- | .o 6, ,o o3, zo)

.p e o.p A lJ,r; or^:1 l"to e,r*p JF.-JI ?l.e -w ,iU Cy
u71". A, i,:on, #:t, Attl*',;;'6'f rrb

). 
ltol.

oll Jr-l
i. t ',-

-t^---" Jt

ql ,w ,y. € ,4;;t e'; ai;i *e ,;, .ur,
,/
ii-.r? ci ,la yi$';:G {, e\t *

itat o'rls't- \ &, ^* ?rt -k
1485. Dari Abu Hurairah RA. dia berkata, "Biasanya pada saat

panen, orang-orang datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa
(.zakat) kurmanya, yang satu datang membawa kurmanya dan yang

lain juga demikian, hingga bertumpuklah kurma di dekat beliau.

Maka, Al Hasan dan Al Husain RA bermain dengan kurma tersebut.

Lalu salah seorang di antara keduanya mengambil kurma kemudian

memasukkan di mulutnya. Rasulullah SAW melihatnya, lalu
mengeluarkan kurma dari mulutnya seraya bersabda, 'Tidakkah
engknu mengetahui bahwa keluarga Muhammad tidak makan sedekah

(zakat)';'

Keterangan Hadits:

Judul bab ini mengandung dua persoalan. Masalah pertama

berkaitan dengan firman Allah, "Dan berikanlah haknya pada hari
ponen." (Qs. Al An'aam (6): 1al) Para ulama berbeda pendapat dalam

memahami makna "hak" pada ayat itu. Menurut Ibnu Abbas, adalah

hak yang wajib (zakat). Begitu juga Ibnu Jarir yang meriwayatkan dari

Anas. Sedangkan menurut Ibnu Umar, adalah sesuatu yang berada di
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luar :zakat- Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dan

menjadi pendapat Atha' dan ulama lainnya.

Hadits di bab ini .iuga memberi asumsi bahwa yang dimaksud

adalah selain zakat. seakan-akan yang dimaksud adalah riwayat yang

dikutip oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dari hadits Jabir, ;A'"Qt oi

ift;)).ro;ir e',#" *F e *'ti'{p,ie ,ls',y'-ii'{.3 yht
(Bahwasanya Nabi SAW memerintahkun elari seliup yang

menghusilkan l0 wasaq kurmu agctr memberikan satu tandan yang

digantungkan di masjid untuk orang-orang miskin). Masalah ini
sendiri telah disebutkan pada bab "Membagi dan Menggantungkan

Tandan Kurma di Masjid" pada pembahasan tentang shalat.

Adapun masalah kedua berkaitan dengan lafazh "membiarkan"

yang mengisyaratkan bahwa meskipun masa kanak-kanak merupakan

penghalang ditujukannya pembicaraan kepada anak kecil, namun tidak

menghalangi para wali untuk mendidik dan mengajarinya. Dalam hal

ini tmam Bukhari menyebutkan dalam bentuk pertanyaan, karena

adanya kemungkinan larangan tersebut hanya berlaku bagi mereka

yang tidak dihalalkan makan hartazakat.

58. Orang yang Menjual Buah-buahan, Pohon Kurma, Tanah,

atau Tanamannya Sementara telah Wajib Dikeluarkan darinya
Sepuluh Persen atau Sedekah, Ialu Ia Membayar Zakatnya dari
(Harta) yang Lain, atau Ia Menjual Buah-buahannya dan Tidak

Ada KewajibanZakat

t1;>.; jr;" & {-tr rr;'t
ir<5, ir,'*3tfi. n')
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Sabda Nabi SAW, "Janganlah kalian menjual buah-huahan

hingga lampak nyala baiknya." Beliau SAW tidak melarang seorang

pun untuk menjual setelah buah itu nyata baiknya. Lalu beliau SAW

tidak hanya memberlakukan hal itu kepada orang yang telah dikenai

kewajiban zakat, tanpa memberlakukannya kepada orang yang belum

dikenai kewaj iban (zakat).

i. I l, .,,.to.1 ,.t ,o. t o , ,o ). o, o.
P _?l -rE L-6j9 dJl s^b | -P Jt lirg" .,1L+: ;+ 4Il J-e ',

/a

t|* 61 or{1 ,r<i-Y,* i4 ;- l}t ; } *': f }'
ibG'.;'i .- i|,s r4-Y'*

1486. Dari Abdullah bin Dinar, aku mendengar Ibnu Urnu, nn
berkata, "Nabi SAW melarang menjual buah hingga tampak baik."
Jika Rasulullah ditanya tentang apa yang dimaksud dengan baiknya.

beliau menjawab. "Hinggu hilang (kemungkinon terserang) homa

(penyakit);'

t fL') qr h, * Ct & t:iL

1487. Dari Jabir bin Abdullah RA, "Nabi SAW
menjual buah-buahan hingga tampak baiknya."

' ' ':' ' o1' 1 ,u o,'J';'r'li a \t'-u', JJL" Jr ;i t6+ * ) 4-le aJll \/", a.tJl J;r-; Jl +

1488. Dari Anas bin Malik RA, bahwasanya Rasulullah SAW

melarang menjual buah-buahan hingga masak. Beliau bersabda,

" H ingga t ampak keme r ah-mer ahan."

7.o . 7,

-21^.ai .r..*
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Keteranqan Hadits:

Pesan dari judul bab ini, bahwa lmam Bukhari membolehkan

menjual buah-buahan setelah masak. meskipun telah ditetapkan

zakatnya -misalnya- 
melalui taksiran (perkiraan). Hal ini

berdasarkan lafazh. Wy* y*- p (Hingga tampak baiknya).lni adalah

salah satu dari dua pendapat ulama.

Pendapat kedua tidak membolehkan menjual buah-buahan yang

telah ditaksir, karena adanya hak orang-orang miskin dalam buah-

buahan itu, dan ini adalah salah satu di antara dua pendapat Imam

Syaf i. Pendukung pendapat ini memahami bolehnya menjual seperti

yang diterangkan pada hadits. khusus setelah buah-buahan itu tampak

baik dan belum dilakukan penaksiran. Hal itu dilakukan sebagai upaya

untuk menyatukan dua hadits tersebut.

Kalimat "sepersepuluh (10%) atau sedekah" merupakan

bantahan bagi mereka yang menetapkan zakat sepuluh persen pada

buah-buahan tanpa memperhatikan nishab-nya. Tapi, bukan berarti

bahwa kewajiban zakat itu akan gugur dengan sendirinya apabila

buah-buahan tersebut dijual.

Adapun maksud kalimat "Lalu ia membayar zakat dari -harta-
yang lain" adalah apabila seseorang menjual harta miliknya yang telah

dikenai kewajiban zakat, maka itu diperbolehkan. Dengan demikian,

kewajiban zakat itu menjadi tanggung jawabnya. Maka. ia boleh

membayar zakat itu dari harta yang lain atau membayar sesuai

nilainya menurut pendapat yang membolehkannya. Imam Bukhari

juga cenderung kepada pendapat ini.

Sedangkan kalimat "dan Beliau SAW tidak hanya

memberlakukan hal itu kepada orang yang telah dikenai kewajiban

zakat, tanpa memberlakukannya pada orang yang belum dikenai

kewajiban (zakat)" membutuhkan premis (dasar pemikiran) yang lain,

yakni kewajiban zakat itu berkaitan dengan kondisi buah-buahan yang

telah nyata baiknya. Namun makna lahiriah firman Allah dalam Al

Qur'an menyatakan bahwa zakat wailb itu dikeluarkan pada saat
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panen, berdasarkan pendapat bahwa ayat itu turun berkenaan dengan

zakat. Kecuali bila dikatakan bahwa sesungguhnya ayat itu hanya

menjelaskan waktu membayar zakat, bukan menjelaskan waktu

diwajibkannya zakat. Secara lahiriah, patokan Imam Bukhari dalam

membenark an premis tersebut2s adalah; dilakukannya penaksiran saat

buah tampak baik agar terjadi keterkaitan dengan hak orang-orang
miskin. Oleh sebab itu, ia mendahulukan pembahasan hukum

menaksir buah di pohon. Perkataan ini diisyaratkan oleh Ibnu Rasyid.

Ibnu Baththal berkata, "lmam Bukhari bermaksud membantah

salah satu di antara dua pendapat Imam Syaf i yang menyatakan

bahwa jual beli buah-buahan setelah ditaksir tidak dibenarkan."
Sementara Abu Hanifah berkata, "Pembeli diberi hak memilih (antara

meneruskan jual-beli atau membatalkannya), lalu zakat harta itu
diambil dari pembeli. kemudian ia meminta ganti rugi dari penjual."
Sedangkan pendapat Imam Malik mengatakan, bahwa zakat yang
sepuluh persen menjadi tanggung jawab penjual, kecuali bila penjual
telah membuat perjanjian bahwa pembeli akan menanggung zakatnya.
Ini adalah pendapat Al-Laits. Adapun Imam Ahmad berpendapat,

bahwa zakatnya menjadi tanggung jawab penjual secara mutlak. Ini
juga yang menjadi pendapat Ats-Tsauri dan Al Auza'i.

l;tt r* 1 Pi !t ir' o{. C, J"gs @an sabda Nabi SAW,

"Janganlah knlian menjuol buah..."). Ia telah menyebutkan hadits
beserta sanad-nya di bab ini dengan lafazh yang semakna. Adapun
lafazh seperti di atas disebutkan oleh Imam Bukhari pada dua tempat
dalam pembahasan tentang jual-beli dari hadits Ibnu Umar.

Adapun perkataan ("biasanya jika beliau ditanya tentang apa
yang dimal<sud baiknya, beliau menjawab, "Hingga hilang

[kemungkinan terserangJ hama") ini adalah perkataan Ibnu Umar,
sebagaimana yang dijelaskan Imam Muslim dalam riwayatnya dari
jalur Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dengan lafazb, ,'Je ilt',P

" Y"kni dasar pemikiran yang mengatakan "kewajiban zakat berkaitan dengan kondisi buah yang
nampak baik".
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'A,ritt 

"-^"i5 
:Jii :'a-Y'e 6 (Difutakun kepada lbnu LJmur, upaknh yung

dimahsud haiknya? Dia meniawab, "Hingga hilong [kemungkinan

larserangJ hama.").

59. Apakah Seseorang Membeli Sedekahnya? Tidak Mengapa

Membeli Sedekah Orang Lain, Karena Nabi SAW Hanya

Melarang Orang yang Bersedekah untuk Membeli Kembali

Sedekahnya dan Tidak Melarang Selainnya

:;'; ii L:'*"'ok qb \''*1';'; ar i; ii J.L f
'; ,'{"*".ri irrii ,1ri i-v'e gt ,E ,t. /'p,'i"rA .,tLAr
,.,:,, ot:'., 'r,'-1 t,,l.o,: .i.. "1. f , i, 7 i,. '(..)r'r-e re r.ir v ,iu, ';;vu d-r +J, ,r,,r ob ?t ;\

o - i - - 
oo.

Yl q il; W l6'oi !'1t \:-e:'\t'*j'# :\'ok U,r-1
o'-. t.,,ule 4->

1489. Dari Salim bahwasanya Abdullah bin Umar RA biasa

bercerita; sesungguhnya Umar bin Khaththab bersedekah dengan

seekor kuda di jalan Allah (fi sabilillaiz). Lalu ia menemukan (kuda

itu) telah dijual dan ia bermaksud untuk membelinya. Kemudian ia

mendatangi Nabi SAW untuk meminta nasihatnya, maka beliau

bersabda, "Janganlah engkau mengambil kembali sedekahmu." Oleh

sebab itu, Ibnu Umar tidak membiarkan membeli sesuatu yang telah

disedekahkannya, melainkan dij adikannya sebagai sedekah.

t ?., ', 
t, to. \ , z zz ! t o'd; :Jp-'ou A',t't'* c-l^-, :Ju

i;";1i 'oi L\t\3 i:'b ';:k sir iL$:ti
A/) ila ,r.': y \t ;*'"4t UU
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ktei"og'*b Q-P

$[Jt5

1490. Dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya, dia berkata: Aku

mendengar Umar RA berkata, o'Aku membawa (menyedekahkan)

seekor kuda di jalan Allah. Lalu kuda itu disia-siakan oleh orang yang

menerimanya, maka aku ingin membelinya 
-dan 

aku mengira ia akan

menjualnya dengan harga murah- aku pun bertanya kepada Nabi

SAW. maka beliau bersabda, 'Janganlah engkau ambil kemboli

sedekahmu, meskipun ia memberikannya kepadamu dengan harga

satu dirhom, karena sesungguhnya orang yqng mengambil kembuli

sedekahnlta seperli orang yang memakan kembali muntahnyQ' ."

Keterangan Hadits:

(Bab apakah seseorang boleh membeli sedekahnya). Ibnu Al
Manalyar berkata, "lmam Bukhari menyebutkan judul bab dalam

bentuk pertanyaan. karena memposisikan hadits tersebut sesuai sebab

yang melatarbelakanginya; akan mempersempit lingkup larangan yang

ada di dalamnya, karena kemungkinan yang dilarang adalah membeli

kembali bukan dengan harga yang semestinya berdasarkan perkataan

Umar, 'Dan aku mengira ia akan menjualnya dengan harga murah' .

Demikian pula tentang kemungkinan maksud larangan syariat untuk

mengambil sedekah kembali, yaitu membeli di bawah standar harga,

sehingga pada hakikatnya sebagian dari sedekah tersebut diambil

tanpa dibayar."

Dia melanjutkan, "Imam Bukhari memaksudkan dengan judul

bab ini untuk mengingatkan bahwa kandungan bab sebelumnya, yang

membolehkan menjual buah-buahan sebelum dikeluarkan zakatnya,

tidak termasuk kategori membeli sedekah sendiri." Ibnu Mundzir

berkata, "Tidak diperbolehkannya seseorang yang telah bersedekah

untuk mengambilnya kembali dengan cara membelinya adalah

berdasarkan larangan yang telah ditetapkan, dimana konsekuensinya

FATIII'L BAARI _ 2AI



jual beli tersebut dianggap rusak (batal), kecuali apabila ditemukan

ijma' yang memperbolehkannya."

(Dan tidak mengapa memheli sedekah orang lain).Ia mendasari

perkataannya ini dengan dalil-dalil di atas, yaitu sabda beliau SAW

"iangan mengambil kembali", serta sabdanya"()rang yang mengambil

kembali sedekahnya". Apabila yang dimaksud adalah larangan secara

umum. niscaya akan dikatakan (misalnya), "Janganlah kalian membeli

sedekah". Tambahan penjelasan untuk masalah ini akan diterangkan

pada bab "Apabila Sedekah Berubah...".

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Umar yang

menyedekahkan seekor unta, lalu minta izin kepada Nabi SAW untuk

membeli kembali sedekahnya. Riwayat ini ia nukil melalui dua jalur.

Jalur pertama memberi indikasi bahwa ini termasuk riwayat Ibnu

Umar. sedangkan jalur kedua menyatakan bahwa ini termasuk hadits

Umar. Ad-Daruquthni cenderung mengunggulkan jalur periwayatan

pertama. Akan tetapi setelah disebutkan dari jalur Salim dan selainnya

dari para perawi dari Ibnu Umar, maka ia termasuk dalam deretan

hadits-hadits yang diriwayatkannya. Adapun riwayat Aslam (mantan

budak Umar) berasal langsung dari Umar sendiri.

J* li:.t-a5 (bersedekah seekor unta). Yakni, ia membawa

,.rrorang di atas unta tersebut untuk berjuang di jalan Allah, seperti

yang disebutkan pada jalur kedua. Maknanya, Umar memberikan unta

tersebut kepada orang itu sebagai hak milik, maka ia berhak

menjualnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa Umar telah

mewakafkannya. Hanya saja laki-laki itu boleh menjualnya, karena

kuda tersebut telah kurus dan lemah serta tidak mampu bersaing

dengan kuda-kuda lainnya, bahkan tidak lagi memberi manfaat. Ibnu

Al Qasim membolehkan masalah ini. Adapun dalil yang menyatakan

bahwa makna "membawa" adalah "memberikan hak milik", yaitu

sabda beliau SAW, Ai* ot iS 1 (Jangan mengambil kembali

sedeknhmu). Seandainya kuda tersebut diwakafkan, niscaya

Rasulullah SAW akan berdalih dengannya. Sedangkan lafazh, ib$:$
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'o:rk its gl' Qalu kutla itu tlisia-siukan oleh orung yang

menerimanya). yakni tidak mengurus dan memberinya makanan, atau

yang sepertinya. Pada jalur riwayat pertama dikatakan, i6- ;*'tl
(Maku ia menemukan kudq itu diiua[).

fr ['t (dun jangan mengambil kembali). Dalam riwayat Imam

Ahmad melalui jalur Hisyam bin Sa'ad dari Zaid bin Aslam

disebutkan, ;t"S\'-f' 1') (Dan jctngan kolian mengambil kembali).

Membeli sedekah dengan harga murah dinamakan sebagai sikap

"mengambil sedekah kembali" ditinjau dari sisi pahala akhirat.

Apabila seseorang membelinya dengan harga yang murah, maka

seakan-akan ia telah memilih kepentingan dunia daripada akhirat.

Catatan

Ibnu Sa'ad menyebutkan dalam kitab Ath-Thabaqot bahwa

nama kuda yang dimaksud adalah Al Ward, milik Tamim Ad-Dari
yang dihadiahkan kepada Nabi SAW, lalu beliau SAW
memberikannya kepada Umar. Namun saya tidak menemukan nama

laki-laki yang menunggang di atas kuda itu.

y e f_Ag $eperti orong yang memakan kembali muntahnya).

Hal ini dijadikan dalil bahwa mengambil kembali sedekah yang

dikeluarkan adalah haram hukumnya, karena muntah itu haram untuk
dimakan.

Menurut Al Qurthubi, inilah makna lahiriah konteks hadits. Ada
kemungkinan penyerupaan itu dimaksudkan untuk menjauhkan
perbuatan tersebut, karena muntah adalah sesuatu yang menjijikkan.
Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Termasuk pula hukum sedekah

kafarat dannadzar, serta perbuatan lain yang bernilai taqarrub kepada

Allah SWT. Adapun jika harta itu diperoleh dari warisan, maka tidak
dilarang untuk dibeli kembali.
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2.

J.

4.

Kalimat pada jalur pertama, '!'.F-1U.i! ilr ej'F ;t o€ U-l*

i:* 'i;[q 1l b. o:rn * eE ;ti ltltel, sebab itu, lbnu umar ticlak

membiarktn upabila membeli sesudlu yung telah disedekahknn

melainkan diiadikannya sebugai sedekah). Demikian yang tercantum

dalam riwayat Abu Dzar. Maknanya, jika ia kebetulan membeli

sesuatu yang telah disedekahkan, maka ia tidak membiarkan lama

berada dalam kepemilikannya, lalu menyedekahkannya kembali.

Seakan-akan beliau memahami larangan untuk membeli kembali

sedekah hanya bagi mereka yang bermaksud memilikinya. bukan

untuk mereka yang hendak menyedekahkannya kembali.

Pelaiaran vang danat diambil

l. Larangan mengambil kembali sedekah yang diberikan.

Keutamaan memberi kendaraan kepada seseorang untuk

berjuang di jalan Allah.

Membantu peperangan dengan berbagai macam cara.

Membawa seseorang di alas kendaraan ketika hendak pergi

berjuang berarti menyerahkan kepemilikan kendaraan kepada

orang itu, ia boleh menjual dan memanfaatkan harganya.

60. Sedekah Kepada Nabi SAW.26

t;i :)ts ^* rtr -*1 ij-') [i 'e :Jv ,l) ; H'*
/4

,* G ra;;t u-rL)t ;,3 a';'; taz fit ,*, e ; ,;)r
t';^1 t1i:Jvi,V'P.€ €,*ty\t& 4tig

2u 
Dulurn salah satu naskah tertulis "dan keluarganya".
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1491. Dari Muhammad bin Ziyad, aku mendengar Abu Hurairah
RA berkata, "Al Hasan bin Ali RA mengambil sebiji kurma di antara

kurma sedekah (zakat) lalu diletakkan di mulutnya. Nabi SAW
bersabda, 'Kikh... kikh...' agar ia mengeluarkannya. Kemudian beliau
bersabda. 'Tidakkah engkau menyadari bahwasanya kita tidak makan

sedekah (zakal)?"'

Keterangan Hadits:

(Bab Sedekah kepctda Nabi SALV dan keluarganya). Imam
Bukhari tidak menetapkan hukumnya. karena masalah ini masih
diperselisihkan. Obyek pembahasan bab ini terbagi menjadi tiga:

Pertama, maksud "keluarga" pada judul bab adalah bani Hasyim
dan bani Abdul Muthalib menurut pendapat yang paling kuat. Adapun
dalil-dalilnya akan disebutkan pada bab-bab tentan g Al Khumus
(seperlima bagian harta rampasan perang) di akhir pembahasan
tentang jihad.

Imam Syaf i berkata, "Nabi SAW telah memasukkan mereka
untuk menerima bagian 'dzawil qurba' (orang-orang yang memiliki
hubungan kekerabatan), dan beliau tidak memberi kepada satu pun di
antara kabilah-kabilah Arab selain mereka. pemberian itu merupakan
imbalan atas sedekah yang diharamkan bagi mereka.,,

Sementara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan,
mereka adalah bani Hasyim saja. Ada dua pendapat 

-tentang 
bani Al

Muththalib- yang dinukil dari Imam Ahmad. Begitu pula dari para
ulama madzhab Maliki 

-antara 
Hasyim dan Ghalib bin Fihr- juga

telah dinukil dua pendapat. Diriwayatkan dari Ashbagh (salah seorang
ulama madzhab Maliki), ia mengatakan bahwa mereka adalah bani
Qushai. Sedangkan dari ulama selain beliau dikatakan. mereka adalah
bani Ghalib bin Fihr.

A
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Kedua, diharamkan atas Nabi SAW sedekah wajib (zakat)

maupun sedekah sunah berdasarkan ijma' yang dinukil oleh sejumlah

ulama, di antaranya Al Khaththabi. Akan tetapi sejumlah ulama

menukil dari Imam Syaf i pandangan lain yang berhubungan dengan

sedekah sunah, demikian pula dalam salah satu riwayat yang dinukil

dari Imam Ahmad. Adapun dalam teks riwayat Al Maimuni

disebutkan, "Tidak halal bagi Nabi SAW dan ahli bait-nya zakat

fitrah dan zakat maal (harta) serta sedekah yang diserahkan oleh

seseorang kepada yang butuh. Adapun selain itu tidak haram,

bukankah setiap kebaikan dinamakan sebagai sedekah?" Ibnu

Qudamah berkata, "Apa yang dinukil dari beliau mengenai hal itu
tidak jelas menunjukkan kehalalan bagi Nabi untuk menerima sedekah

sunah. Bahkan maksudnya, bahwa selain sedekah harta; seperti utang

piutang, hadiah, dan perbuatan baik, tidak diharamkan bagi Nabi

SAW,"

Al Mawardi berkata, "Diharamkan bagi Nabi SAW setiap

sedekah dalam bentuk harta yang memiliki nilai." Ulama lain berkata,

"Tidak haram bagi beliau sedekah yang bersifat umum, seperti air

sumur dan masjid-masjid.'" Dalil yang mengharamkan Nabi SAW

untuk menerima sedekah secara mutlak akan disebutkan pada

pembahasan tentang luqathah (barang temuan). Kemudian para ulama

berbeda pendapat tentang larangan menerima sedekah; apakah berlaku

khusus bagi Nabi SAW dan tidak berlaku bagi para nabi lainnya,

ataukah diberlakukan kepada mereka hukum yang sama dalam hal ini?

Ketiga, apakah keluarga beliau masuk dalam hukum tersebut

atau tidak? Ibnu Qudamah berkata, "Kami tidak mengetahui adanya

perbedaan pendapat bahwa bani Hasyim tidak dihalalkan untuk

menerima sedekah wajib (zakat)." Sementara Ath-Thabari

meriwayatkan pendapat yang membolehkan mereka untuk menerima

sedekah dari Abu Hanifah. Ada pula pendapat yang mengatakan

bahwa mereka diperbolehkan menerima sedekah apabila tidak

mendapatkan bagian dzawil qurba. Pendapat ini diriwayatkan oleh

sebagian ulama madzhab Maliki dari Al Abhari, yang merupakan
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salah satu pendapat sebagian ulama madzhab Syafi'i. Sedangkan Abu
Yusuf membolehkan mereka untuk menerima sedekah dari kalangan

mereka sendiri. bukan sedekah dari orang luar. Sementara dalam

madzhab Maliki mengenai hal itu dinukil empat pendapat yang

masyhur; yaitu memperbolehkan, tidak memperbolehkan,
memperbolehkan sedekah sunah dan melarang sedekah wajib (zakat),
dan kebalikan dari pendapat ketiga; yaitu membolehkan sedekah wajib
dan sedekah sunah.

Dalil-dalil yang tidak memperbolehkan mereka untuk menerima
sedekah disimpulkan dari hadits pada bab ini dan hadits-hadits yang

lain, demikian pula firman-Nya,"Katokonlah (hai Muhammqd), 'Aku

lidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dahnahku'." (Qs.

Shaad (38): 86) Apabila beliau menghalalkan bagi keluarganya
(menerima sedekah), hampir-hampir mereka akan dikecam karena hal
itu. Firman-Nya pula, "Ambillah sedekah (zakat) dari sebagian harta
mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan
mereka. " (Qs. At-Taubah (9): 103). Dinukil pula melalui riwayat yang

teruji keakuratannya dari Nabi SAW, "sedekah adalah kotoran
manusia", seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat ditarik dalil tentang
bolehnya bani Hasyim untuk menerima sedekah sunah dan bukan
sedekah wajib, sebagaimana pendapat mayoritas ulama madzhab
Hanafi serta pendapat yang shahih dalam madzhab Syaf i dan
Hambali. Adapun pendukung pendapat yang menentangnya berhujjah
bahwa sedekah wajib itu adalah suatu keharusan, sehingga orang yang
menerimanya tidak menjadi hina karenanya. berbeda dengan sedekah
sunah. Tapi saya tidak melihat adanya dalil bagi mereka yang
membolehkannya secara mutlak, kecuali apa yang telah disebutkan
dari Abu Hanifah.

';;.lt ':ii :'J,6 ou rtt !.4a;"P ri.i 'c,y, (Aku mendengar Abu

Hurairah berkata, "Al Hasan mengambil..."). Dalam riwayat Ma'mar
dari Muhammad bin Ziyad bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah

,t-
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berkata, y,6, f n fF '#-'*j '&j * ht tb lt )"t-;'* ,S

:f e i;t$ "Kami berada di rlekat Rasulullah SAW dan beliau

membagi kurmo sedekah, sedangkan Al Hasan herada di

pongkuannya. " (HR. Ahmad)
. -1-- aq, sl qlli, (lalu meletakknn di mulutny,o). Abu Muslim Al Kujji

n.I.nu-iuf,kan dalam riwayatnya melalui jalur Ar-Rabi' bin Muslim,

dari Muhammad bin Ziyad, '?'6 ;, Pj * io' .J- Ut { ',fu l',
fru &i * h, p 'Ct a'ra, ,'JU- 'i6ij Qtubi sALY tidak

menyadarinya hingga rtia [Al HasanJ berr]iri setlang air liurnya

menetes, makn Nabi SAW memukul dagunya). Dalam riwayat Ma'mar

disebutkan. y el;; ,i$ L?t e';. U:a lt.;t y.b ,tb u;; ti C
(Ketika selesai, beliau membawunyo di atas pundaknya. Tiba-tibu air
liurnya keluar, maka Nabi SAW mengangkat kepalanya, ternyata di

mulutnya ada satu kurma).

{ {Xim...), adalah suatu kata yang diucapkan untuk mencegah

anak kecil apabila makan sesuatu yang kotor. Satu pendapat

mengatakan bahwa kata ini termasuk bahasa Arab, namun sebagian

mengatakan ia adalah bahasa ajam (non Arab). Sementara Ad-Dawudi

mengklaim bahwa ini termasuk bahasa Arab saduran. Dalam hal ini

Imam Bukhari telah menyebutkannya dalam bab "Berbicara dengan

Bahasa Persia".
o

V'H gupoya mengeluarkannya). lmam Muslim

menambahkan, W. itt. 
(Lemparkanlah [keluarkanlahJ ia). Sementara

dalam riwayat Hammad bin Salamah dari Muhammad bin Ziyad yang

disebutkan oleh Imam Ahmad, ,Sist t:-t; l-,o ?; '!'*'$ tsti 4l'Fi
"C 6- Vl "d 6- q1 (Beliau melihat kepadanya, ternyata i'a'se'dang

mengunyah kurma, maka beliau menggerak-gerakknn pipinya seraya

berkata, " Keluarkonlah wahai anokku, keluarkanlah wahai

anakku!"). Kita dapat memadukan riwayat ini dengan perkataannya
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*Kikh kikh...", dimana pada mulanya Nabi SAW mengatakan

seperti riwayat tersebut, talu ketika Al Hasan tetap memakan dan tidak

nrengeluarkannya,. maka beliau SAW mengatakan kepadany a " Kikh. -.

kikh ..." untuk rnenunjukkan bahwa apayang ia makan adalah sesuatu

yang kotor. Tapi. ada pula kemungkinan sebaliknya.

i:.t,l,lr Jti, I (fi lboh*oranya kita ticlak maknn sedekah). Dalam

riwayat Imam Muslim disebutkan, 'zlt"bl, ti k I 6 lyalwqsanya

riclak halal bagi kita sedelafi\.Dalam riwayat Ma'mar disebutkan, ti
t . ..

.r.l;J .tf JF.; I o:.tb)t (Bahwasanya sedel<oh tidak halal bagi keluarga

Muho**od). Demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad

dan Ath-Thahawi dari hadits Al Hasan bin Ali, dia berkata, e 'Ck

e(#i,6-'',;:'c,':irb'9,b, f ,t i-h *? tt yh, *'4t
i:tZs,6k t r:e) ii rlt ,jfi rarri, rii;ii st Qa*u pernah bersama

Nabi SAW. lalu beliau melewati *oaon berki kurma sedekoh- Aku

mengambil darinya satu kurma dan memasukkannya ke dalam

mulutku. Maka beliau mengambil kurma tersebut beserta air liur yang

telah bercampur dengannya, lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya

kita adalah keluarga Muhammad, tidak halal bagi kita sedekah."

Kemudian Ath-Thabrani dan Ath-Thahawi meriwayatkan dari hadits

Abu Laila Al Anshari, sama seperti tadi.

Pelaiaran vanq dapat diambil

1. Menyerahkan sedekah kepada imam (pemimpin).

Memanfaatkan masj id untuk kepentingan-kepentingan umum.

Bolehnya memasukkan anak-anak kecil ke dalam masjid serta

mendidik mereka dalam hal-hal yang bermanfaat dan mencegah

dari apa yang merusak, begitu pula mencegah mereka memakan

sesuatu yang diharamkan meski belum dikenai kewajiban syar'i

(ghairu mukallafl, untuk melatih diri terhadap hal-hal tersebut.

2.

J.
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4. Sebagian ulama menarik kesimpulan dari hadits di atas bahwa

seorang wali diperkenankan melarang anak perempuan yang

masih kecil jika berlebihan dalam memakai perhiasan.

5. Memberitahukan latar belakang suatu larangan, dan berbicara

dengan anak yang belum dapat membedakan baik dan buruk

(ghairu mumayyiz) dengan maksud memperdengarkan

pembicaraan tersebut kepada mereka yang dapat membedakan

antara yang baik dan buruk (mumayyiz), sebab Al Hasan pada

saat itu masih kanak-kanak.

Adapun perkataannya, 'o';3 6i (Tidakkah engkau menyodari),

dalam riwayat Imam Bukhari pada pembahasan tentang jihad

disebutkan, 'ry 61 gpakah engkau tidak mengenal). Sementara

dalam riwayat Imam Muslim, JF 6i (Tidakkah engkau mengetahui),

adalah kata yang diucapkan dalam masalah yang sudah jelas,

meskipun orang yang diajak bicara tidak mengetahuinya. Maksudnya,

bagaimana masalah itu bisa tersembunyi bagimu (tidak kamu ketahui)

padahal sudah jelas? Ungkapan seperti itu lebih berkesan dalam

melarang sesuatu daripada mengatakan, "Jangan lakukan".

61. Sedekah kepada Para Maula (Mantan Budak) Istri-istri
Nabi SAW

io'*', -. rtt Jr'*it *3 :ss tA:L rtt n, tG t\ :c
a -' o o ' ' 4

,&', * ilt t2'r:tt'Jtil ,i:'Ut j" t#-i't"; t'*:-bii"^*
)o: , n , ,z o / a

W\ l'; uil :Ju 4 t+l:tyJlr tri.rL., J-lr :,r.i

1492. Darilbnu Abba, *, oia uerkata, "Nabi ;;; mendapati

seekor kambing mati yang disedekahkan orang kepada mantan budak

untuk (diberikan kepada) Maimunah. Lalu Nabi SAW bersabda,
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'Tidakkah kalian mema4faatktn kulitnya?' Mereka berkata,

'Sesungguhnya ia telah menjadi bangkai'. Nabi SAW bersabda,

' Se sunggu hnya ya ng di haramktn oda\ah me makunnyu' ."

'tr?, ,,#.{ri ef 'ai o;rri tit W fi, *r'-x.G }
*j * *Jt &'*!t.'**.e '-';i ,rr,\'s t*{'bi W';
',tLf #.i.t'St *$ ,Wft ,*i y dt J:" U, A J6

i.3U t7rsa/aa,#.et * *ut &U,;.?t,Uu
.Z-s ar"i* A'; ,Jw ,;'tt ,*

1493. Dari Aisyah *, O**u dia hendak membeli gu.i.ut

untuk dimerdekakan, sementara para majikannya ingin mensyaratkan

agar wala'(hak perwaliannya) tetap berada di tangan mereka. Aisyah
menceritakannya kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda

kepadanya, "Belilah ia, sesungguhnya wala' ilu berado di tangan

orong yang memerdekakon!" Aisyah berkata, "Didatangkan daging

kepada Nabi SAW, maka aku berkata. 'Daging ini disedekahkan

kepada Barirah'. Beliau bersabda, 'la baginya adalah sedekah dan

bagi kita adalah hadiah (kalau untuk dia berani sedekah, dan kalau

untuk kita berarti hadiah)'."

Keterangan Hadits:

lmam Bukhari tidak menyebutkan masalah "sedekah kepada

istri-istri Nabi" dan tidak pula "sedekah kepada mantan budak Nabi

SAW", karena menurutnya tidak ada hadits shahih yang menerangkan

hal itu.

Ibnu Baththal telah meriwayatkan bahwa para istri Nabi SAW
tidak masuk dalam hukum tersebut sesuai kesepakatan para ulama.

Tapi pendapat ini perlu dianalisa lebih lanjut.
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Ibnu Qudamah meriwayatkan bahwa Al Khallal telah
meriwayatkan darijalur Ibnu Abi Mulaikah, dari Aisyah, dia berkata,

,- ti|b|, uJ J"i 1 r:e) ..1i ri1 lScs ungguhnya kita adaluh keluarga

Muhammad. tidak halal bugi kita [menerimal sedekah). Hal ini
menunjukkan larangan (haram).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sanad hadits itu sampai kepada

Aisyah dan memiliki derajat hasan. Begitu juga yang diriwayatkan
oleh Ibnu Abi Syaibah. Namun semua ini tidak menggoyahkan
riwayat yang dinukil oleh lbnu Baththal.

Para penulis kitab Sunan telah meriwayatkan dan di-shahih-kan
oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Hibban serta ulama lainnya dari Abu
Rafi', dari Nabi SAW, "frJi ,t iF !.r;';tf: ,U:"iSt r:i p : rlg

(sesungguhnya tidak hatal bagi kita sedekah, dan sesungguhnya para
maula [mantan budakJ suotu kaum termasuk bagian mereko).
Demikian pendapat yang dipegang oleh Imam Ahmad, Abu Hanifah
serta sebagian ulama madzhab Maliki seperti Ibnu Al Majisyun, dan
ini merupakan riwayat yang shahih dalam madzhab Syaf i. Jumhur
ulama membolehkan para mantan budak untuk menerima sedekah,

sebab pada hakikatnya mereka tidak termasuk keluarga Muhammad.
Oleh sebab itu. mereka tidak mendapat seperlima bagian dari harta
rampasan perang.

Sumber perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah, apakah

lafazh 'p$t Oermasuk mereka) atau l4Ji'g. (termasuk bagian clari

mereka) mencakup persamaan dalam haramnya menerima sedekah

atau tidak?

Menurut mayoritas ulama, lafazh tersebut tidak berlaku pada
semua hukum, sehingga tidak dapat dijadikan dalil untuk
mengharamkan mereka (mantan budak keluarga Nabi SAW)
menerima sedekah. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa faktor yang
melatarbelakangi kemunculan hadits ini adalah sedekah, sementara
telah disepakati bahwa faktor yang melatarbelakangi lahirnya suatu
dalil tidak dapat dipisahkan dari cakupan dalil tersebut, meski mereka
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berbeda pendapat dalam menentukan apakah dalil itu khusus bagi

Nabi SAW ataukah berlaku juga bagi selain beliau?

Pendapat jumhur mungkin diperkuat dengan hadits di bab ini,

karena hadits tersebut menunjukkan bolehnya bagi para maula

(mantan budak) istri-istri Nabi SAW untuk menerima sedekah. Telah

dijelaskan juga bahwa para istri Nabi SAW dalam hal ini tidak

memiliki hukum yang sama dengan keluarga Nabi SAW yang lainnya.

sehingga mantan budak mereka lebih pantas lagi untuk menerima

sedekah.

Menurut Ibnu Al Manayyar, bahwa maksud Imam Bukhari

dengan judul bab ini adalah untuk menegaskan bahwa mantan budak

para istri Nabi SAW tidak termasuk orang-orang yang diperselisihkan

dalam hal bolehriya menerima sedekah. Begitu juga para istri Nabi

SAW, tidak diharamkan untuk menerima sedekah. Pendapat ini tidak

ada yang menentangnya. Hal itu dimaksudkan agar tidak ada yang

menduga 
-ketika 

sebagian ulama mengatakan para istri Nabi SAW
memiliki hukum yang sama dengan keluarga Nabi SAW yang lainnya

dalam hal menerima sedekah- bahwa hal itu berlaku pula bagi

mantan budak istri-istri beliau SAW. Untuk itu, Imam Bukhari
menjelaskan bahwa para mantan budak isteri-isteri Nabi SAW tidak
masuk dalam hukum larangan menerima sedekah.

Setelah itu, Imam Bukhari menyebutkan dua hadits dalam bab

ini;

Pertama, adalah hadits Ibnu Abbas tentang memanfaatkan kulit
kambing, dimana disebutkan, !,ilt q l6#.i7'7 t41Zl 6edekah

yang diberikan orang kepada wanita manton budak Maimunah).

Penjelasan secara mendetail akan diterangkan dalam pembahasan

tentang dzaba'ift (sembelihan). Saya belum menemukan keterangan

mengenai nama mantan budak yang dimaksud.

Kedua, adalah hadits Aisyah tentang kisah Barirah, yang mana

di dalamnya terdapat sabda beliau SAW tentang daging yang

disedekahkan kepada Barirah, "ai-S A1^l* q $ (to baginya adalah
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sedekuh dan bugi kita aclaluh hadiah). Penjelasan secara mendetail

akan diterangkan pada pembahasan tentang 'iltl (membebaskan

budak).

62. Apabila Sedekah Berubah

f i' Jt"'rit'1?> |du W; Ut q', y:Cfit* ?i V
yr v U6 i:* €*'J^ ilw W \, e'u a:,:s.e ,* rr-')

ey iw fil' i A,'& i' :u' q * 4t,r,'a; ;;
,i);'a:i

1494. Dari Ummu Athiyah RA, dia berkata: Nabi SAW masuk
menemui Aisyah RA dan bertanya, "Apakah kalian mempunyai
sesuqlu2" Aisyah berkata, "Tidak, selain sesuatu (daging) yang

dikirimkan Nusaibah kepada kami dari kambing yang engkau

sedekahkan kepadanya." Beliau SAW bersabda, "sesungguhnya

sedekah itu telah sampai ke tempatnya."

,-r, , o 1
tu JJ-4, fr*

z-lUI

1495. Dari Anas RA bahwasanya Nabi SAW didatangkan
kepadanya (diberi) daging yang disedekahkan kepada Barirah, maka
beliau bersabda, "la baginya (Barirah) odalah sedekah dan bagi kita
odalah hadiah."

t ,o'
lgr o)[3 '9 dwr;
L_v

oi. 1. i, e t,.4-l' 4rl ,P dt f

*s
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Abu Daud berkata, "Syu'bah telah mengabarkan kepada kami

dari Qatadah bahwasanya ia mendengar Anas menceritakan dari Nabi

sAw."

Keterangan Hadits:

(Bab apabila sedekah beruboh). Yakni. diperbolehkan bagi bani

Hasyim untuk mengambilnya.

;,e ;*'$ (apakah kolian memiliki sesuatu),yakni makanan.

Nusaibah adalah Ummu Athiyah.

(r); t3i (telqh sampai ke tempatnyu). Yakni, ketika ia

menjadikan daging tersebut sebagai hadiah karena menjadi miliknya
secara sah, sehingga hukumnya berubah dari sedekah menjadi hadiah.

Sedangkan hadiah itu halal bagi Rasulullah SAW, berbeda dengan

sedekah yang diterangkan pada pembahasan tentang hibah
(pemberian). Hal ini dikemukakan oleh Ibnu Baththal setelah

menetapkan bahwa lafazh tersebut dibaca "mahallaho". Namun

sebagian ulama mengatakan bahwa lafazh itu dibaca "mafoillaha",
yang berarti tempat yang sebenamya. Tapi pendapat pertama lebih
tepat, dan inilah yang dijadikan oleh Imam Bukhari sebagai pedoman

dalam membuat judul bab. Kejadian ini serupa dengan kisah Barirah,

seperti yang akan dijelaskan dalam masalah hibah.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan secara singkat hadits

Anas tentang kisah Barirah, dan setelah itu beliau mengatakan, "Abu
Daud berkata, 'Syu'bah telah mengabarkan kepada kami...'." Ia

menyebutkan sanad riwayat tersebut tanpa menyebutkan matannya,

untuk menerangkan penegasan Qatadah bahwa ia telah mendengar

riwayat itu langsung dari syaikhnya. Abu Daud yang dimaksud adalah

Abu Daud Ath-Thayalisi.

Dari kisah Barirah dan Ummu Athiyah, Imam Bukhari
menyimpulkan bahwa bani Hasyim boleh mengambil bagian untuk
para pengumpul zakat apabila mereka melakukan tugas tersebut,
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karena bagian tersebut ia ambil atas imbalan pekeriaannya. tlcliau
berkata. "Ketika bani llasyim dihalalkan untuk nrengambil hadiah dan

bukan sedekah yang diberikan kepada mereka, maka me.reka juga
diperbolehkan untuk mengambil apa yang dibcrikan kepada mereka

sebagai imbalan atas pekerjaannya."

I-ladits ini di.iadikan pula sebagai dalil bolehnya memberikan
sedekah sunah kepada para istri Nabi SAW. karena mereka telah

membedakan antara diri mereka dengan beliar.r. dan Nabi SAW sendiri
tidak r-nengingkarinya. Bahkan beliau memberitahukan bahwa hadiah

itu tidak lagi sebagai sedekah karena tindakan penerima sedekah,

seperti yang dijelaskan.

63. Mengambil Sedekah dari Orang-orang Kaya dan
Membagikannya kepada Orang-orang Miskin Dimana pun

Mereka Berada

1496. Dari Ibnu Abbas RA. dia berkata: Rasulullah SAW
bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutusnya ke
Yaman, "Sesungguhnya engkou akan mendatongi suatu kaum Ahli
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Kitab. Apubila engkau lelah sumpai, maka aiukluh mereku untuk

bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kec'uuli

Allah dan bahv,asanya Muhammad adalah ulusan Allah. Apabila
mereka menaali unlukmu dalam hal itu, muka herituhukan kepada

mereka bahwa Allah lelah mewajibkan atas mereka lima kali (u,aktu)

shalat puda seliop hari dan malam. Apabila mereka menaati untukmu

dulam hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah

menetapkan atas mereka sedekah yang diambil dari orang-orang ka1,a

di antara mereka dan diberikan kepada orong-orang mi.skin di anlara
mereka. Apabila mereka menaati untukmu dalam hal itu, maka

berhati-halilah engkau terhadap harta-harta mereka yang terbaik.

Dan takutlah terhadap doa orang teroniaya, karena sesungguhnya

tidak ada tabir (pembatas) antara dia dengan Allah."

Keterangan Hadits:

Al Ismaili berkata, "secara lahiriah hadits ini menyatakan

bahwa sedekah (zakat) itu dibagikan kepada orang-orang miskin yang

berada di lingkungan orang yang mengeluarkannya." Sementara Ibnu
Al Manayyar berkata, "lmam Bukhari lebih memilih untuk
memindahkan zakat suatu negeri ke negeri yang lain, berdasarkan

keumuman sabda beliau SAW, "epd ,b \'t (Dikembatikan kepada

orctng-orang miskin di antara mereka). Sebab yang dimaksud dengan

kata'mereka' adalah kaum muslimin. Semua Orang miskin dari kaum
muslimin di belahan dunia manapun yang diberikan sedekah. maka

termasuk dalam keumuman hadits tersebut."

Adapun makna yang dapat ditangkap dari hadits di atas adalah

larangan memindahkan sedekah ke negeri lain. dan yang dimaksud
dengan kata "mereka" adalah orang-orang yang menjadi objek
pembicaraan tersebut, maka orang-orang miskin yang dimaksud
adalah khusus orang-orang miskin di antara mereka. Akan tetapi Ibnu
Daqiq Al Id mendukung pendapat pertama dengan mengatakan,
"Pendapat ini meski bukan merupakan makna terkuat yang ditangkap
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dari hadits tersebut, namun dikuatkan oleh dalil bahwa setiap individu
yang menjadi objek pembicaraan tersebut 

-menurut 
kaidah-kaidah

global syariat- tidak dapat dijadikan patokan dalam menetapkan

hukum. Individu tidak dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan

hukum zakat sebagaimana juga hukum shalat, maka hukum tidak

dapat dikhususkan kepada mereka meski pembicaraan tersebut secara

khusus ditujukan kepada mereka."

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi persoalaan ini.

Ulama yang membolehkan untuk memindahkan sedekah, di antaranya

adalah Al-Laits, Abu Hanifah serta pengikutnya. Pendapat serupa

dinukil pula oleh Ibnu Mundzir dari Imam Syaf i. Adapun pendapat

yang benar dalam madzhab Syaf i dan Maliki serta mayoritas ulama

adalah tidak diperbolehkannya memindahkan sedekah ke negeri lain.

Namun jika sedekah tersebut tetap dipindahkan ke negeri lain, maka

hal itu telah mencukupi (sah) menurut pendapat paling kuat dalam

madzhab Maliki. Sedangkan menurut pendapat paling kuat dalam

madzhab Syaf i, yang demikian itu tidak sah kecuali bila tidak

ditemukan orang-orang yang berhak menerimanya di negeri itu. Tidak

tertutup kemungkinan bahwa ini juga yang menjadi pendapat Imam

Bukhari, karena perkataannya "di manapun berada" memberi asumsi

zakat tidak dipindahkan ke negeri lain selama di negeri itu masih ada

orang-orang yang berhak menerimanya.

.rr:" "il' 
'Ji': 'Jt

(Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau

mengutusnya ke Yamqz). Demikian yang terdapat pada semua jalur
periwayatan, kecuali dalam riwayat yang dikutip oleh Imam Muslim
dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib serta Ishaq bin

Ibrahim, ketiganya dari Waki', "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas. dari

Mu'adz bin Jabal, dia berkata, 'Rasulullah SAW mengutusku...'."
Berdasarkan riwayat yang terakhir, maka ini masuk dalam deretan

hadits yang diriwayatkan oleh Mu'adz. Adapun dari konteks riwayat

Imam Muslim bahwa lafazh tersebut berasal dari perawi hadits

(mudraj).

29A - FATIIT'L BAARI

r*rr Jt k :y k i sQ p't qP li,r



Akan tetapi. saya tidak menemukan keterangan seperti pada

riwayat Imam Muslim kecuali dalam riwayat Abu Bakar bin Abi
Syaibah. Sementara seluruh riwayat yang lain menyatakan bahwa ini
termasuk hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. lmam At-
Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Kuraib, dari Waki', dia berkata,

"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW

mengutus Mu'adz ke Yaman." Demikian pula yang terdapat dalam

Musnad Ishaq bin Ibrahim (yakni Ibnu Rahawaih), dia berkata,

"Waki' telah menceritakan kepada kami, sama seperti itu." Imam

Ahmad dalam Musnad-nya dari Waki', sebagaimana yang dinukil
oleh Abu Daud dari Imam Ahmad, juga meriwayatkan seperti itu.

Dalam pembahasan tentang kezhaliman akan disebutkan riwayat dari

Yahya bin Musa dari Waki' yang sama seperti itu. Ibnu Khuzaimah

meriwayatkan dalam kitab Shahih-nya dari Muhammad bin Abdullah
Al Makhrami dan Ja'far bin Abdullah Ats-Tsa'labi, Al Ismaili melalui
jalur Abu Khaitsamah dan Musa bin As-Sudi, serta Ad-Daruquthni
melalui jalur Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauraqi dan Ishaq bin Ibrahim
Al Baghawi, semuanya dari Waki' sama seperti di atas.

Apabila riwayat Abu Bakar terbukti akurat, maka hadits ini
termasuk riwayat mursal Ibnu Abbas. Hanya saja kemungkinan Ibnu

Abbas hadir ketika itu bukanlah hal yang mustahil, karena kejadian
yang dimaksud berlangsung pada akhir kehidupan Nabi SAW, sedang

Ibnu Abbas saat itu bersama kedua orang tuanya berada di Madinah.

Sedangkan pengutusan Mu'adz ke Yaman terjadi pada tahun ke-10 H
sebelum Nabi SAW menunaikan haji Wada', seperti disebutkan oleh

Imam Bukhari di bagian akhir pembahasan tentang peperangan. Ada
pula yang mengatakan bahwa pengutusan tersebut terjadi pada akhir
tahun ke-9 H saat beliau SAW kembali dari perang Tabuk. Pendapat

ini diriwayatkan oleh Al Waqidi melalui sanad-nya hingga Ka'ab bin
Malik. Riwayat serupa disebutkan pula oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab
Ath-Thabaqat dari Ka'ab. Kemudian Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa

kejadian itu berlangsung pada bulan Rabi'ul Awwal tahun ke-10 H.

Ada pula yang mengatakan bahwa Nabi SAW mengutus Mu'adz pada

saat penaklukan kota Makkah, yakni tahun ke-8 H. Namun para ulama
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sepakat bahwa Mu'adz senantiasa berada di Yaman hingga akhirnya

kembali pada masa pemerintahan Abu Bakar. lalu ia berangkat

menuju Syam dan meninggal di sana. Para ulama berbeda pendapat,

apakah Mu'adz menjabat sebagai kepala pemerintah atau hanya

sebagai hakim. Ibnu Abdul Barr menegaskan bahwa Mu'adz menjabat

sebagai hakim, sedangkan Al Ghassani menyatakan beliau menjabat

sebagai pemimpin pemerintahan.

ilr 'Js-': frb) 'ob iu' rt ait I ti r1i'e'.{ ti Jl n{6it, @jaklah

mereku unluk bersaksi bahwasanya tidak qda Tuhan (yang berhak

disembah) kecuali Altah dan Muhammad qdalah utusan Allah).

Demikian yang disebutkan oleh mayoritas perawi, sementara telah

disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang zakat dengan

lafazh, I' ir-; ,!s @ah.asonyo aku adolah utusan Allah).

Adapun dalam riwayat Ismail bin Umayyah, dari Rauh bin Al

Qasim disebutkan, ?nt rj7 rif .ar 'rt? li e"iu 6 'J3ii (Yang

pertama kali engkau ajak mereka odalah beribadah kepada Allah,

apabila mereka telah mengenal Allah...).,Sementara dalam riwayat

Fadhl bin Alla' dari Rauh disebutkan, 'e\-i flt'7 s$ 'ltt t1l.'31- oi jt
(ogor mereka mengesakon Allah, apabila mereka telah mengenal hal

itu...). Namun semua versi riwayat ini dapat dipadukan bahwa

maksud "ibadah kepada Allah" adalah mengesakan-Nya, sedangkan

maksud "mengesakan-Nya" adalah bersaksi akan keesaan-Nya dan

bersaksi bahwa Nabi-Nya adalah sebagai pengemban risalah'

Dua perkara inilah yang pertama kali diserukan, karena

keduanya merupakan dasar agam4 dan tidak ada amalan yang

diterima kecuali dibangun di atas kedua dasar itu. Bagi orang yang

tidak bertauhid, maka ia dituntut untuk melakukan kedua persaksian

itu secara sendiri-sendiri, sedangkan bagi orang yang bertauhid

dituntut untuk melakukan persaksian terhadap sifat ketuhanan dan

risalah. Apabila mereka meyakini sesuatu yang menjurus kepada

syirik atau konsekuensinya, seperti orang yang meyakini Uzait

sebagai anak Allah, atau meyakini bahwa Allah itu menyerupai
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makhluk, maka mereka diminta untuk bertauhid untuk menghilangkan
keyakinan mereka.

Hadits ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang berpendapat
tidak disyaratkannya bagi seseorang untuk melepaskan diri dari semua

agama yang menyalahi agama Islam, berbeda dengan ulama vang
berpendapat bahwa seseorang yang kafir karena suatu hal dan beriman
dalam hal yan lain, maka ia tidak dianggap masuk Islam sampai
meninggalkan keyakinan yang menyebabkannya kafir.

Jawaban untuk pendapat pertama adalah, bahwa keyakinan
terhadap dua kalimat syahadat berkonsekuensi untuk tidak
menyerupakan Allah dengan makhluk, dan tidak meyakini bahwa
Uzair adalah anak Allah. serta keyakinan lainnya yang menyimpang.

Kemudian hadits di bab ini juga dijadikan dalil bahwa seseorang
belum dianggap masuk Islam jika hanya bersaksi bahwa tidak ada
sembahan yang sesungguhnya selain Allah. Tetapi ia juga harus
bersaksi akan kerasulan Muhammad. Inilah pendapat jumhur urama.

Namun sebagian ulama berpendapat, bahwa seseorang dianggap
telah masuk Islam apabila telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang
berhak disembah kecuali Allah (laa ilaaha illallah), tapi ia tetap
dituntut untuk mengucapkan persaksian bahwa Muhammad adalah
utusan Allah (Muhammad Rasulullah). Faidah perbedaan pendapat ini
akan tampak ketika menentukan hukum murtad.

Catatan

Pertama, asal mula masuknya orang-orang yahudi ke yaman

adalah pada masa As'ad Abi Karb yang merupakan pengikut Al
Ashghar, seperti diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq di bagian awal kitab
Sirah Nabawiyah.

Kedua, Ibnu Al Arabi berkata dalam kitab Syarh At-Tirmidzi,
"orang-orang Yahudi pada masa-masa tersebut telah berlepas diri dari
keyakinan bahwa uzair adalah anak Allah. Tapi hal ini bukan sebagai
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dasar untuk mengatakan bahwa tidak ada orang Yahudi yang

berkeyakinan demikian pada masa Nabi SAW, karena ayat tentang hal

itu turun pada masa Nabi SAW, sementara orang-orang Yahudi hidup

bersama beliau di Madinah. Akan tetapi, tidak dinukil dari salah

seorang mereka suatu bantahan ataupun tanggapan atas pernyataan

yang termuat dalam ayat.

Secara lahiriah. yang berkeyakinan demikian hanyalah salah

satu sekte mereka, bukan orang-orang Yahudi secara umum,

berdasarkan dalil bahwa orang-orang Nasrani yang mengatakan

bahwa Al Masih adalah anak Allah juga hanya sebagian mereka,

bukan keseluruhannya. Maka, ada kemungkinan sekte yang

berkeyakinan demikian telah punah pada masa-masa tersebut,

sebagaimana keyakinan mayoritas Yahudi yang berubah dari

menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya menjadi mengingkari sifat-

sifat Allah. Demikian pula keyakinan orang-orang Nasrani mengenai

"anak" dan "bapak" yang diarahkan pada hal-hal maknawi, bukan

inderawi. Maha Suci Allah yang membolakbalikkan hati.

U.:rd tr;Ui ni' Op (apabila mereka menaatimu dalam hal iru),

yakni mereka bersaksi dan taat. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, 'o;1

U.l.f;ei (Apabila mereka merespon [menjawab seruqn ituJ hat itu).

Dalam riwayat Al Fadhl bin Alla' 
-seperti 

terdahulu- disebutkan,
.t

Js fg'i ttr! (apabila mereko telah mengetahui hal itu).

Hadits ini dijadikan dalil bahwa Ahli Kitab tidak mengenal

Allah SWT, meski mereka menyembah Allah SWT serta berlagak

mengenal-Nya. Seperti dikatakan oleh ahli kalam, "Tidaklah

mengenal Allah orang yang menyerupakan-Nya dengan makhluk, atau

menisbatkan kepada-Nya tangan, atau menisbatkan kepada-Nya

anak.27 Sembahan mereka yang sesungguhnya bukanlah Allah SWT

meski mereka memberinya nama demikian."

" Tiduk diragukan bahwa barangsiapa menyerupakan AIlah SWT dengan ciptaan-Nya, atau

menisbatkan anak kepada-Nya, niscaya ia tidak mengenal Allah dan tidak memposisikan Allah
sebagaimana mestinya. Karena tidak ada yang menyerupai-Nya dan Dia tidak memiliki istri maupun
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Hadits ini juga telah dijadikan dalil bahwa orang-orang kafir
tidak dituntut melakukan cabang-cabang syariat, dimana pada

mulanya mereka hanya diseru untuk beriman, kemudian diseru untuk
beramal. Hal itu diurutkan dengan menggunakan kata penghubung./a'
(lalu). Di samping itu, sesungguhnya lafazh 'i'i| ryVf 7 i$
(Apabila mereka menaati, moka beritahukon kepudu mereka) secara

implisit menyatakan; apabila mereka tidak menaati, niscaya tidak
diwajibkan atas mereka sesuatu (amalan). Namun pernyataan ini perlu
ditinjau kembali, sebab makna implisit yang terkandung dalam

kalimat bersyarat sebagai dalil masih diperselisihkan. Adapun dalil
pertama menurut sebagian ulama adalah dalil yang sangat lemah,
sebab urutan dalam dakwah tidak berkonsekuensi urutan dalam
kewajiban, sebagaimana halnya shalat dan zakat tidak ada yang lebih
didahulukan antara keduanya dalam tinjauan kewajiban, padahal
dalam hadits di atas salah satunya telah didahulukan dari yang lainnya
seraya mengurutkan keduanya dengan menggunakan kata penghubung
huruf /a' (lalu). Tidak ada kemestian apabila seseorang tidak
melakukan shalat, maka kewajiban zakatnyamenjadi gugur.

Menurut sebagian pendapat bahwa hikmah disebutkannya zakat
setelah shalat adalah, bahwa orang yang mengakui tauhid nalnun
mengingkari shalat, maka ia menjadi kafir. Dengan demikian, apa
yang dimilikinya menjadi harta foi' (harta yang diperoleh kaum
muslimin dari orang kafir tanpa melalui peperangan) tidak wajib
dizakati.

Menurut Al Khaththabi, hikmah disebutkannya sedekah (zakat)
setelah shalat adalah, karena sedekah itu diwajibkan kepada sebagian
orang dan tidak diwajibkan kepada yang lain. Di samping itu, zakat
tidak dilakukan berulang kali seperti shalat.

anak. Adapun menisbatkan tangan kepada-Nya perlu perincian tersendiri. Barangsiapa menisbatkan
tangan kepada Allah SWT seperti tangan makhluk, maka ia telah menyerupakan Allah SWT dengan
makhluk-Nya dan berada dalam kesesatan. Adapun orang yang menisbatkan tangan kepada Allah
swr dalam arti yang sesuai dengan keagungan-Nya, tanpa menyerupakan dengan makhluk-Nya,
maka orang ini berada dalam kebenaran. Menetapkan tangan bagi Allah SWT dalam pengertian
seperti .ini adalah wajib seperri disebutkan Al eur'an dan hadits-hadits yang shahih,.dan juga
merupakan madzhab Ahlu Sunnah wal Jama,ah.
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Dalam hal ini beliau SAW memulai yang lebih utama sebelum

yang utama, dimana yang demikian itu merupakan teori penyampaian

yang baik; karena jika mereka dituntut untuk melakukan semuanya

sekaligus, maka kemungkinan besar mereka akan menjauh.

?(k u,.L? (lima kali shulat). Hal ini dijadikan dalil mengenai

tidak wajibnya shalat Witir.

U:,U r jLVi nL ;;$ @pabila mereka menaatimu dalam hal itu).

Ibnu Daqiq Al Id berkata,"Lafazh ini mengandung dua kemungkinan.

Pertama, mereka mengakui bahwa hal itu telah diwajibkan atas

mereka, dan mereka komitmen terhadapnya. Kedua, mungkin pula

yang dimaksud adalah ketaatan untuk melakukannya. Kemungkinan

pertama dikuatkan dengan pernyataan bahwa apa yang disebutkan

telah menjelaskan tentang kewajiban. maka maksud kata penunjuk

'itu' adalah kembali kepada kewajiban tersebut. Sedangkan

kemungkinan kedua dikuatkan lagi dengan pemyataan bahwa jika

mereka diberi tahu tentang kewajiban lalu mereka segera

melakukannya. niscaya hal itu dianggap telah cukup tanpa disyaratkan

untuk mengucapkannya, berbeda dengan dua kalimat syahadat. Yang

disyaratkan adalah mereka tidak mengingkari, tetapi mereka harus

tunduk kepada kewajiban itu.

Nampaknya, yang dimaksud adalah kadar yang ada dalam

masalah mengakui dan melakukan kewajiban itu. Barangsiapa

mematuhinya dengan mengakui atau melakukannya. niscaya hal itu

cukup baginya; atau bila dengan kedua cara itu sekaligus, maka akan

lebih baik. Dalam riwayat Al Fadhl bin Alla' setelah menyebutkan

shalat ditambahkan, fjte rt\! (apabila mereka telah shalat); dan

setelah menyebutk an zakat ditambahkan , '& "tlU 

'.'!t 
ftli $$

(Apobita mereka mengakui hal itu, maka ambillah dari mereka-..).

'i:.t-c 
lsedekaft). Dalam riwayat Abu Ashim dari Zakariya diberi

tambahan, @:ii q (faao harta benda merekcr), seperti disebutkan

pada bagian awal pembahasan tentang zakal. Dalam riwayat Al Fadhl
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bin Alla' dikatakan. ,b \'e'eL 4 i?"i &.$i eis3'{c s7r
ee (Diwaiiblutn qtas mereka zakat pada harta benda merekcr:

diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan [diberikanJ kepucla

orang miskin mcrekcr).

'€.Vi q G'i (diambil dari orang-orang kaya mereka). Hal ini

dijadikan dalil bahwa pemimpin yang berkuasa menarik zakat dan

membagikannya, baik ia melakukannya sendiri atau menyuruh
wakilnya. Barangsiapa tidak mau mengeluarkan zakat. maka boleh
diambil dengan paksa.

eti p lkepada orang-orong miskin mereka). Lafazh ini

dijadikan dalil atas pendapat Imam Malik dan ulama selainnya tentang
bolehnya menyerahkan zakat kepada satu golongan saja. Tapi
persoalan ini perlu pembahasan lebih mendalam seperti dikatakan
Ibnu Daqiq Al Id, sebab kemungkinan disebutkannya "orang-orang
miskin" karena mereka yang lebih mendominasi. atau hanya untuk
menyesuaikan dengan kata "orang-orang kaya".

Al Khaththabi berkata, "Hadits ini bisa dijadikan dalil oleh
mereka yang tidak mewajibkan orang yang berutang untuk
mengeluarkan zakat hartanya, apabila utangnya itu tidak sampai satu
nishab, karena pada kondisi demikian ia tidak dinamakan sebagai
orang yang kaya (berkecukupan). dimana harta yang dikeluarkannya
sebagai zakat pada dasarnya adalah milik orang lain (pemberi utang)."

,.
pjtJ;r.Jt {*t ,if: (dan takutlah terhadap doa orong yang

terani'aya). Yakni, jauhilah perbuatan zhalim agff orang yang
dizhalimi tidak mendoakanmu celaka. Ini merupakan peringatan
bahwa semua jenis kezhaliman adalah terlarang. Adapun rahasia
mengapa lafazh ini disebutkan setelah larangan mengambil harta
terbaik, adalah sebagai isyarat bahwa mengambil harta tersebut
termasuk suatu kezhaliman.
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"q* (penghalang), yakni tidak ada yang dapat memalingkan

ataupun mencegahnya. Maksudnya, doa tersebut diterima meski orang

yang berdoa adalah pelaku maksiat, sebagaimana disebutkan dalam

hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Nabi

SAW dengan sanatl yang hasan, Vi o€ oyj ,k:;;X ;tiuSt'a'tZi
AJ ee e:t"# (Doa orang yang teraniaya itu dikabulkan. Apabilu

orang yong berdoa pelaku dosa, muku dosunya ditanggung dirinya
sendiri).

Hadits ini tidak bermaksud menyatakan bahwa Allah SWT

memiliki hijab (penghalang) yang menghalangi-Nya dengan manusia.

Ath-Thaibi berkata, "Kalimat 'tqkutlah terhadap doa orang teraniaya'

merupakan pelengkap, karena mencakup kezhaliman yang khusus,

yaitu mengambil harta terbaik, atau kezhaliman yang lain. Sedangkan

kalimat 'karena sesungguhnya tidak ada antara ia (doa) dengan Allah
penghalang' merupakan alasan mengapa harus ditakuti serta

penggambaran suatu permohonan, seperti seseorang yang teraniaya

dan hendak mendatangi rumah sang penguasa, maka tidak ada

penghalang yang menghalanginya."

Ibnu Al Arabi berkata, "Meski hadits tersebut bersifat mutlak,
namun dibatasi oleh hadits lain bahwa orang vang berdoa itu terbagi

menjadi tiga tingkatan; yaitu diberikan apa yang diminta. disimpan

untuknya sesuatu yang lebih baik dari apa yang diminta (lalu

diberikan di akhirat), dan dihindarkan dari keburukan sebanding

dengan kebaikan yang diminta."

Hal ini sama seperti lafazh mutlak (tanpa batasan) dalam firman
Allah, "Atau siapakah yang mengobulkan (doa) orang yang dalam

kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya" (Qs. An-Naml (27): 62)

Ayat ini dibatasi oleh firman-Nyu, "Moka Dia menghilangkan bahaya

yang karenanya kamu berdoa kepada-Nya, jika Dia menghendaki."

(Qs. Al An'aam (6): al)
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Pelaiaran vans daDat diambil

l. Mengajak kepada tauhid sebelum diadakan peperangan.

2. Wasiat pemimpin kepada pegawainya mengenai hal-hal yang

diperlukan baik dalam hukum maupun lainnya'

3. Mengutus pegawai (petugas) untuk mengumpulkan zakat'

4. Menerima khabar ahad dankewajiban mengamalkannya'

5. Adanya kewajiban zakat pada harta anak kecil dan orang gila

berdasarkan keumuman sabda Nabi, "dari orang-orang knyct

mereka". Hal ini diungkapkan oleh Al Qadhi Iyadh namun

masih perlu diteliti.

6. Zakat tidak diberikan atau dibagikan kepada orang-orang kafir,

karena maksud kata ganti "mereka" pada kalimat "orang-orang

miskin mereka" adalah kaum muslimin, baik khusus dalam

negeri tertentu atau berlaku untuk semua negeri.

7. Orang miskin tidak berkewajiban membayar zakat.

8. Orang yang memiliki harta cukup satu nishab tidak boleh diberi

zakat. karena orang yang diambil zakatnya dikatakan sebagai

orang kaya, lalu di sisi lain dikatakan bahwa penerima zakat

adalah orang miskin. Barangsiapa memiliki harta cukup satu

nishab, maka zakat diambil darinya dan ia termasuk orang kaya

(berkecukupan). Sementara orang kaya terlarang untuk

menerima zakat. selain mereka yang dikecualikan. Telah

disebutkan bahwa ini adalah pendapat madzhab Hanafi. Lalu Al
Baghawi berkata, "Pada hadits ini terdapat keterangan apabila

harta rusak atau hilang sebelum dikeluarkan zakatnya. maka

tidak ada lagi kewajiban untuk menzakati harta tersebut, karena

pada hadits di atas disebutkan bahwa zakat dinisbatkan kepada

harta." Tapi, pendapat ini juga perlu dianalisa lebih lanjut.
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Catatan

Dalam hadits ini tidak dicantumkan puasa dan haji, padahal

pengutusan Mu'adz (seperti disebutkan di atas) terjadi pada masa-

masa berakhirnya tugas risalah beliau SAW. Masalah ini dijawab oleh

Ibnu Shalah dengan mengatakan bahwa yang demikian akibat

kelalaian sebagian perawi. Tapi jawaban ini dikritik, karena

mengakibatkan hilangnya kepercayaan terhadap sejumlah hadits Nabi

SAW dikarenakan adanya kemungkinan penambahan atau

pengurangan oleh para perawi.

Lalu Al Karmani memberi jawaban, bahwa perhatian syariat

terhadap shalat dan zakat sangat besar, sehingga keduanya disebutkan

berulang kali dalam Al Qur'an. Dari sini disimpulkan bahwa puasa

dan haji tidak disebutkan pada hadits ini, meski keduanya termasuk

rukun Islam. Rahasianya, apabila shalat dan zakat telah diwajibkan

kepada seseorang, maka kewajiban itu dapat gugur darinya, berbeda

dengan puasa yang kewajibannya bisa saja digantikan dengan

membayar fidyah (tebusan), demikian pula haji yang pelaksanaannya

bisa digantikan oleh orang lain. Ada pula kemungkinan haji saat itu

belum diwajibkan.

Syaikh kami 
-syaikhul 

Islam- berkata, "Apabila pembicaraan

itu tentang penjelasan rukun Islam, maka tidak akan ditinggalkan satu

pun di antara rukun-rukun tersebut, seperti hadits Ibnu Umar, 'rj.

,/-"- ,b iy-)' (lslam dibangun di atas limo perkara). Adapun jika

pembicaraan dalam konteks dakwah Islam. maka cukup tiga rukun;

yakni syahadat, shalat dan zakat, meski setelah adanya kewajiban

puasa dan haji seperti firman-Nya, i'€}r t3fi1 a'l'ldt fitti:t ti13 oti

(Apabila mereka bertaubat dan mengerjakan shalat serta

mengeluarkan zakat), yang terdapat pada dua tempat dalam surah Al
Baraa'ah, padahal ayat ini dipastikan turun setelah kewajiban puasa

dan haji. Demikian pula hadits Ibnu Umar yang berbunyi, Jstii oi 
">"ri

i,&jt trfiiJ al,ur rjX3i; lr' rt ajt 1 ;t1 rlaS- ,? d,:tt (Aku diperintah
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unluk memerqngi manusia hingga mereka ber:;aksi bahwasan"ya tidak
ada sembahan yang sesungguhnya :;elain Allah dan mendirikun shalat
:;erta mengeluarkon zakat), dan sejumlah hadits yang lain."

Syaikhul Islam melanjutkan, "Hikmahnya, bahwa rukun Islam
yang lima terdiri dari; keyakian (syahadat), fisik (shalat). dan harta
(zakat). Maka, dalam menyeru kepada Islam cukup dengan tiga hal

itu. sebab kedua rukun berikutnya bercabang dari ketiga rukun ini.
Puasa merupakan amalan fisik secara khusus. sedangkan haji adalah

amalan fisik dan harta. Di samping itu, kalimat Islam merupakan dasar

dan itu sangat berat bagi orang kafir, shalat sangat berat karena sering

berulang-ulang, dan zakat sangat berat karena bertentangan dengan

tabiat manusia yang cinta harta. Apabila seseorang telah tunduk
kepada ketiga hal ini, maka rukun yang lainnya akan terasa mudah
dibandingkan dengan ketiganya."

64. Shalawat dan Doa Imam (pemimpin) kepada Orang yang
Memberi Sedekah

o

s)! ,'dt r'(J i: Zl:J:c l4Jdr
.:

Ujt'4
4,'?i 4'r)

o ti t'.t,
(0+r d,>

o , tt,i t

erer",PJ W.

Firman Allah SWT, "Ambillah sedekah (zakat) dari sebagian
harta mereka, dengan sedekah itu engkau membersihkan dan
menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya
doamu itu (menjodi) ketenteraman jiwa bagi mereka." (Qs.At-Taubah
(9): 103)

FATHUL BAARI - 3O9



'"vi try *'t * \t ** tolt ;:t{ iJu G'si o-ri / yt * ,f
,la *it* o.i iul ..:y, ..tl *'k "{t:i ilu ,4:t* 'i;

a.

.e'ri o.ri )\ *'k';di
1497. Dari Abdullah bin Abi Aufa, dia berkata: Biasanya Nabi

SAW apabila didatangi oleh orang-orang dengan membawa sedekah

(zakat) mereka, maka beliau berdoa, *Yq Allah, berilah shalawat

(rahmat) olos keluorgo fulan." Lalu bapakku datang kepadanya

dengan membawa sedekah, maka beliau berdoa, *Ya Allah, berilqh

shalawat (rahmat) kepada keluarga Abu Aufa."

Keterangan Hadits:

Az-Zain bin Al Manayyar berkata, "lmam Bukhari

menyebutkan kata 'doa' setelah kata 'shalawat' adalah untuk

menjelaskan bahwa yang diucapkan saat menerima sedekah tidak

terbatas pada kata 'shalawat' saja, bahkan doa-doa lain dapat juga

menggantikannya." Pandangan bahwa yang diucapkan bukan terbatas

pada kata "shalawat" didukung oleh riwayat yang dikutip oleh An-

Nasa'i dari hadits Wa'il bin Hujr, dimana beliau SAW berdoa untuk

seorang laki-laki yang mengirimkan unta yang bagus sebagai sedekah,

*ie.t 9.!f. nab ga Allah, berkahilah padanya dan pada untonva).

Adapun sikapnya yang berdalil dengan ayat tersebut, seakan-

akan menunjukkan bahwa ia memahami dari konteks hadits bahwa

Nabi SAW senantiasa berbuat demikian, maka Imam Bukhari

memahaminya sebagai pengamalan terhadap firman Allah SWT

dalam surah At-Taubah,"# p1(Dan bershalawatlah atas mereka),

yakni berdoalah untuk mereka. Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam

Bukhari sengaja menggunakan lafazh 'imam' pada judul bab demi

membatalkan tuduhan orang-orang yang murtad tentang Abu Bakar

Ash-Shiddiq, dimana mereka berkata, 'Hanya saja Allah SWT

berfirman kepada Rasul-Nya, (Dan berdoalah untuk mereka,
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sesungguhnyo doamu ilu [menjodiJ kelenleraman bagi.jiwu ntereka)',

dan ini khusus bagi Rasul SAW." Maka, Imam Bukhari hendak

menjelaskan bahwa semua imam (pemimpin) masuk dalam perintah

ayat tersebut.
4". , ,_ i_

d:i qrri Ji .J, (kepada keluarga Abu Auftt). Maksudnya adalah

Abu Aufa sendiri. sebab lafazh "aoli" (keluarga) digunakan pula

untuk satu orang, seperti sabda L.eliau SAW tentang Abu Musa,

"Sungguh ia telah diberi suqro indah seperti keluargct Daud'.
Sebagian lagi mengatakan bahwa lafazh tersebut tidak digunakan

kecuali bagi seorang laki-laki yang memiliki kedudukan utama. Nama

Abu Aufa adalah Alqamah bin Khalid bin Al Harits Al Aslami, ia
bersama anaknya (Abdullah) turut menghadiri peristiwa baiat

ridhwan. Abdullah telah diberi umur panjang hingga menjadi sahabat

terakhir yang meninggal di Kufah, yakni pada tahun 87 H.

Hadits ini dijadikan dalil bolehnya bershalawat kepada selain

Nabi SAW. namun Imam Malik dan jumhur ulama memakruhkannya.

Ibnu At-Tin berkata, "Hadits di atas menggoyahkan pandangan

tersebut, sementara sejumlah ulama telah mengatakan, 'Orang yang

menerima sedekah hendaknya berdoa untuk orang yang bersedekah

dengan doa seperti dalam hadits di bab ini'."

Sebelumnya Imam Al Khaththabi telah memberi jawaban bahwa

makna dasar shalawat adalah doa, hanya saja maknanya berubah-ubah

sesuai dengan perbedaan orang yang didoakan. Shalawat Nabi SAW
kepada umatnya adalah doa untuk mereka agar diberi ampunan

(maghfirah), shalawat umat kepadanya adalah doa untuknya agar

bertambah dekat dengan-Nya. Oleh sebab itu, tidak pantas ditujukan
kepada selain beliau."

Hadits di atas dijadikan pula sebagai dalil disukainya bagi
penerima zakat untuk berdoa kepada orang yang mengeluarkan zakat

tersebut, bahkan sebagian ulama madzhab Azh-Zhahiri
mewajibkannya. Sementara menurut Al Khaththabi, ini adalah salah

satu sisi pendapat dalam madzhab Syaf i. Tapi pendapat ini dikritik,
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bahwa jika hukumnya wajib, niscaya Nabi SAW akan

mengajarkannya kepada semua petugas pengambil zakat; dan juga

seluruh yang diambil oleh Imam, baik berupa kafarat (denda), utang

dan selain keduanya tidak wajib didoakan, demikian pula dengan

zakat. Adapun mengenai ayat. ada kemungkinan kewajiban itu khusus

bagi beliau SAW karena doa beliau merupakan ketenteraman bagi
jiwa orang yang didoakan, berbeda halnya dengan doa selain beliau.

65. Apa-apa yang Dikeluarkan dari Laut

,^tct, t .-
4.1.9 al)l 6Lp

.o1r

Ut';* tii,'At {iS /t q. : ;-Ar')v3
.:at €tt-,, qlt q.; 'r.:rir ;6')t q. *',

Ibnu Abbas RA berkata, "Ambar bukanlah tambang, bahkan ia
hanyalah sesuatu yang didamparkan oleh air laut."

Al Hasan berkata, "Pada ambar dan mutiara terdapat zakat
sebesar seperlima (20yo), karena Nabi SAW hanya menetapkan
(zakaQ pada rikaz sebesar seperlima (20%), bukan pada sesuatu yang

didapatkan dari air."

ot-

;r )+'-,1

,f\Wi ,)v-,, ul '*"'ou) Ji.t;\ I _*" U ;;t;t q
ui U F\lu t':ja 1'*G,ry'; V'* F C. {;t

ri'l-,') *\t ,k dt iL ^b\t nri;) gi *
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1498. Dari Abu Abu Hurairah RA. dari Nabi SAW. beliau

bersabda, "Sesungguhnya seorang laki-laki bani Lvrail nteminlu

kepada sehugian bani Israil agar meminjamkan kepadanya seribu

Dinar. Lalu ia meminjamkan kepadanya seribu Dinar. Si peminjum

pergi ke laut nomun tidak mendapotkan perahu, maka iu mengambil

kayu dan melubctnginya lalu memasukkan uang seribu Dinar ke dalam

kayu ter.sebut, kemudian ia melemparkan kayu itu ke laul. Lalu
keluarlah laki-laki yang memberi pinjaman (ke pinggir laut) don ia
mendapatkan sepotong kayu. Ia pun mengambil kayu ilu untuk

keluarganya sebagai kayu bakar -lalu disebutkan hadits

selengkapnya- ketika dibelah ia mendapati harta (uang seribu

Dinar) tersebut."

Keterangan Hadits:

(Bab apa-apa yang dikeluarkan dari laut). Yakni, apakah wajib
dizakati atau tidak. Penggunaan kata "mengeluarkan" mencakup apa

yang dilakukan dengan mudah seperti menemukan di tepi pantai,

maupun yang dilakukan dengan susah payah seperti mendapatkannya

setelah menyelam dan sebagainya.

's*)t;';t',iJ'$ ,€r. ;,irt',;J ebnu Abbas RA berkata,J./\P

"Ambar bukanlah barang tambang, tapi ia adalah sesuatu yang

didamparkan oleh air laut."). Ulama berbeda pendapat dalam

memahami maksud ambar. Imam Syaf i berkata pada bab "As-
Salam" dalam kitab Al Umm, "Sejumlah orang yang aku percayai

kebenaran beritanya mengabarkan kepadaku, bahwa Ambar adalah

sejenis tumbuhan yang diciptakan Allah di laut. Lalu dikatakan bahwa

tumbuhan itu dimakan oleh ikan paus, lalu ikan tersebut mati dan

didamparkan oleh air laut ke tepi pantai. Kemudian ikan itu dibelah
perutnya dan didapati ambar di dalamnya. Diriwayatkan oleh Ibnu
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Rustum dari Muhammad bin Al Hasan bahwa keberadaan tumbuhan

itu di laut sama seperti rumput di daratan. Ada juga yang mengatakan

bahwa ambar adalah pohon yang tumbuh di laut lalu rusak, kemudian

didamparkan oleh gelombang ke tepi pantai. Bahkan ada yang

berpendapat bahwa ia keluar dari mata air, pendapat ini dikemukakan

oleh lbnu Sina."

Imam Syaf i melanjutkan, "Adapun keterangan yang

mengatakan bahwa ambar adalah kotoran binatang, muntahnya atau

buih lautan, merupakan pendapat yang cukup jauh dari kebenaran."

Al Baithar berkata dalam kitabnya Al Jami'. "Ambar adalah

kotoran hewan laut. Dikatakan pula bahwa ia adalah sesuatu yang

tumbuh di dasar laut." Kemudian beliau menukil keterangan seperti

terdahulu dari Imam Syaf i.

Adapun pengertian "rlkaz" akan dijelaskan pada bab berikutnya'

Riwayat dengan sanad yang mu'allaq dari Ibnu Abbas ini telah

disebutkan dengan sanad yang maushul oleh Imam Syaf i. Dia

berkata, "lbnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin

Dinar, dari Udzainah, dari Ibnu Abbas..." lalu disebutkan seperti di

atas.

Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Asy-Syaf i serta Ya'qub

bin Sufyan, "Al Humaidi dan selainnya menceritakan kepada kami

dari Ibnu Uyainah." Lalu di dalamnya disebutkan dengan tegas bahwa

Udzainah telah mendengar riwayat tersebut langsung dari Ibnu Abbas.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan pula dalam Mushannaf-nya dari

Waki', dari Sufuan Ats-Tsauri, dari Amr bin Dinar yang sama seperti

itu. Adapun Udzainah adalah seorang tabi'in yang tsiqah (terpercaya).

Telah diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas bahwa ia tidak

berpendapat tentang ambar. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui
jalur Thawus, dia berkata: Ibnu Abbas ditanya tentang Ambar, maka

ia berkata, "Apabila ada padanya sesuatu, maka dikeluarkan zakatnya

seperlima (20oA)." Kedua versi riwayat ini mungkin dikompromikan

dengan mengatakan, "Pada awalnya Ibnu Abbas ragu tentang ambar,
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kemudian ia melihat bahwa tidak ada zakat pada ambar, maka dengan

mantap ia mengemukakan pendapat ini."

'r-:,lst yilrt /t e j,*;r 'Stit'1 
1lt Ha,san berkatu, ,'pacla

ambar dan muliara dikeluarkan -zakatfiya- seperlima [20,%J').
Riwayat ini disebutkan dengan sanad yang muushul oleh Abu Ubaid
dalam kitab Al Amwal, "la berpendapat bahwa (zakat) ambar adalah
seperlima (20%). demikian pula halnya dengan mutiara".

tf e=Ur 
'SA'1 plt-Laits berkata... dan seterusnya). Demikian

Imam Bukhari menyebutkan secara ringkas, dan akan disebutkan
kembali dengan jalw maushul dalam pembahasan tentang jual-beli.
Riwayat yang sampai kepada kami di tempat ini disebutkan secara

mu'ullaq dari Abu Dzar, lalu Abu Dzar meriwayatkannya dengan jalur
maushul. Dia berkata, "Ali bin washif menceritakan kepada kami,
Muhammad bin Ghassan menceritakan kepada kami, Abdullah bin
Shalih menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami
... sama seperti di atas. Lalu aku (Abu Dzar) membaca dalam tulisan
tangan Al Hafrzh Abu Ali Ash-Shadafi, bahwasanya hadits ini
diriwayatkan oleh Ashim bin Ali dari Al-Laits. Seakan-akan Imam
Bukhari tidak menisbatkan hadits ini kepada Ashim disebabkan beliau
tidak mendengar langsung dari Al-Laits. atau mungkin karena Ashim
menyendiri dalam meriwayatkannya tanpa ada seorang pun yang turut
menukil bersamanya."

Kemungkinan pertama cukup jauh untuk diterima; dan meski
dapat diterima. namun Ashim tidak menyendiri daram menukil
riwayat tersebut, bahkan Abu Ali telah mengakui hal ini dimana pada
bagian akhir dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh
Muhammad bin Ramh dari Al-Laits".

Saya (lbnu Hajar) katakan, seakan-akan Abu Dzar belum
menemukan tempat di mana Imam Bukhari menyebutkan hadits
tersebut dengan sanad yang lengkap (maushuf dari Abdurrahman bin
Shalih.
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Al Ismaili berkata, "Dalam hadits ini tidak ada kesesuaian

dengan iudul bab, seseorang meminjam uang lalu mengembalikan

pinjamannya." Hal serllpa dikemukakan oleh Ad-Dawudi, dia berkata,

"Hadits tentang kayu tidak masuk dalam persoalan ini sedikit pun."

Lalu Abu Abdul Malik memberi jawaban, "lmam Bukhari hendak

mengisyaratkan bahwa setiap yang didamparkan oleh air laut dapat

diambil tanpa harus dikeluarkan 20 persen (sebagai zakat)."

Sementara Ibnu Al Manayyar berkata, "Letak kesesuaian hadits

dengan judul bab dapat ditinjau dari sisi; bahwasanya laki-laki itu
mengambil kayu tersebut untuk kayu bakar. Apabila kita berpendapat

bahwa syariat kaum terdahulu adalah syariat bagi kita, maka dapat

disimpulkan mengenai bolehnya mengambil apa yang didamparkan

oleh air laut seperti kayu tersebut, baik yang tumbuh di laut atau yang

mengapung dan terputus dari kekuasaan pemiliknya. Terlebih lagi

sesuatu yang tidak pernah dimiliki oleh seorang pun sebelumnya.

Begitu pula sesuatu yang membutuhkan usaha untuk

mendapatkannya."

Al Auza'i membedakan antara sesuatu yang ditemukan di tepi
pantai (maka harus dikeluarkan 20 persen) dengan yang ditemukan

melalui usaha menyelam dan sebagainya (maka tidak perlu

dikeluarkan zakatnya). Adapun mayoritas ulama mengatakan bahwa

tidak ada yang wajib dikeluarkan, kecuali pendapat yang dinukil dari

Umar bin Abdul Aziz seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah.

Demikian pula dari Az-Zlhri dan Al Hasan seperti terdahulu, dan ini
merupakan pendapat Abu Yusuf serta salah satu riwayat yang dinukil
dari Imam Ahmad.

66. Pada Rikaz Dikeluarkan (zakatnya) Seperlima

,c

oilt'UJ)'*1t lu i',
,^

4.1, al)l

,j*)r ,-;5': M e rb,*i' ir'rs')t :,-p)\l;bU)tt'Jtt')
ca

(.Jr:.^Jl . ) :',J7',,
IJ\-J

"n
t/,P .rk-r
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Malik dan Ibnu Idris berkata, "Rikaz adalah harta terpendam

peninggalan masa iahiliyah (lampau), sedikit dan banyaknya harta

tersebut harus dikeluarkan seperlima (20%). Barang tambang tidak
dinamakan rlkaz. sebab Nabi SAW telah bersabda. 'Hu:;il tumbang
tidak adu zakatm,a, sedungkun padu rikaz dikeluurfutn seperlima'.
Umar bin Abdul Aziz telah mengambil dari hasil tambang. pada setiap

dua ratus dikeluarkan lima." Al Hasan berkata, "Apa-apa yang berasal

dari rikaz di negeri yang terjadi peperangan. maka dikeluarkan
seperlimanya. Sedangkan yang terdapat di negeri yang tidak terjadi
peperangan, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Apabila didapati
barang temuan di negeri musuh, maka kenalilah (umumkanlah).

Apabrla ia milik musuh. maka dikeluarkan seperlimanya." Sebagian

orang berkata. "Barang tambang adalah rlkaz. sama seperti harta
jahiliyah yang terpendam, karena dikatakan 'urkaza al ma'din'
apabila keluar sesuatu dari tambang itu. Kadang orang yang diberikan
kepadanya sesuatu, mendapatkan keuntungan sangat banyak. atau
tanamannya menghasilkan buah yang banyak. dikatakan kepadanya
'ctrkazla' (1'akni engkau mendapatkan rikaz)." Kemudian rnerujuk
atau meralat pendapatnya dan berkata, "Tidak mengapa jika
disembunyikan dan tidak dikeluarkan seperlimanya."
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i,Su'.:.i': y \t ;* yt','yt ai A ?nt s, ,';"'t o-ri e
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1499. Dari Abu Hurairah RA bahwasanya Rasulullah SAW

bersabda, *Tiduk atlo iaminan (diyat) podu hewan yong terbunuh,

tidak ada jaminun bagi orang yang mati karenu joluh ke dalam

sumur, dan tidak ada .iaminan bagi orong yang tertimbun kareno

mengguli borang tambang, dan pada rikaz (dikeluarkan)

seperlimanya."

Keteransan Hadits:

Rikaz adalah harta yang terpendam. Kata ini diambil dari kata

"takaza" yang berarti menimbun. Hal ini telah disepakati, namun ada

perbedaan pendapat tentang barang tambang, seperti yang akan

disebutkan.

LI +,r-lt p j€)r d)\l it) W.6'Sai gvtaUr dan lbnu ldris

berkata, " Rikaz adalah hartq lerpendam yang merupakan

peninggalan jahiliyah... dan seterusnya). Perkataan Imam Malik

diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam kitab Al Amtval. Yahya bin

Abdullah bin Bukair menceritakan kepadaku dari Malik, dia berkata,

"Barang tambang itu sama seperti tanaman' diambil zakatnya

sebagaimana tanaman diambil zakatrrya saat panen." Beliau berkata

pula, "Ini tidak termasuk rikaz. hanya saja rikaz adalah harta

terpendam dari peninggalan jahiliyah (masa lampau) yang diambil

tanpa biaya dan tidak butuh usaha yang banyak." Demikian yang kami

dengar dari kitab Al Muwaththa' dari riwayat Yahya bin Bukair, akan

tetapi dikatakan "Dari Imam Malik dari sebagian ulama"' Adapun

perkataannya "Pada yang sedikit atau banyak (dikeluorkan)

seperlimanya" telah dinukil oleh Ibnu Al Mundzir dari Imam Malik,

namun di kalangan murid beliau terdapat perbedaan pendapat

mengenai hal ini.
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Sedangkan lbnu ldris, Ibnu At-'I'in menjelaskan bahwa Abu

Dzar berkata, "Dikatakan bahwa Ibnu Idris adalah lmam Asy-Syaf i.
dan dikatakan bahwa pula ia adalah Abdullah bin Al Audi Al Kutr.

dan ini adalah kemungkinan yang paling dekat." Sementara Abu Zaid

Al Marwazi (salah seorang penukil riwayat tersebut dari Al Firabri)

telah menegaskan bahwa ia adalah Imam Syaf i. Pendapat ini diikuti
oleh Al Baihaqi serta mayoritas ulama terkemuka. Pendapat ini

diperkuat oleh kenyataan bahwa kalimat tersebut terdapat dalam

pemyataan Imam Syaf i dan tidak ditemukan dalam ungkapan Al
Audi.

Al Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Al Ma'ri/'oh melalui jalur
Ar-Rabi, dia berkata. "Asy-Syaf i berkata, 'Rikaz yang dikeluarkan

seperlimanya adalah harta terpendam peninggalan jahiliyah yang

ditemukan di tempat yang tidak dimiliki oleh seseorang'."

Adapun pernyataan "Pada yong sedikit moupun bunyak
(dikeluarkan) seperlimanyo" merupakan pendapat Imam Syaf i dalam

madzhab yang lama (qadim), seperti dinukil oleh Ibnu Mundzir dan

dijadikan pendapat pribadinya. Sedangkan dalam madzhab yang baru

(iadid), Imam Syaf i berpendapat, "Tidak wajib dikeluarkan

seperlimanya hingga mencapai nishab zakat." Pendapat pertamanya

adalah pendapat jumhur, seperti dikatakan oleh Ibnu Al Mundzir, dan
juga merupakan indikasi makna lahiriah hadits.

u-]"lit ;vlt qi l* tri,ir e *i:o i' e 'dt ',)t5 ii)
(sementara Nabi SAW telqh bersabda, "Mati tertimbun korenq

menggali barang tambang tidak ada jaminan, dan pada rikaz

[dikeluarkanJ seperlima). Yakni, beliau membedakan antara

keduanya. Riwayat ini disebutkan beserta sanad-nya oleh Imam

Bukhari pada akhir bab dari hadits Abu Hurairah.
't#' ,i\ ,f 'n l,6i, c. /"/, * i * st: (dan (Jmar bin

Abdul Aziz mengambil dari setiap -hasil- tambang pada setiap dua

ratus [dikeluorkanJ lima). Riwayat ini disebutkan dengan sanad yang

maushul oleh Abu Ubaid di dalam kitab Al Amwaal melalui jalur Ats-
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l'sauri dari Abdullah bin Abu Bakar bin Amr bin Hazm. sama seperti

di atas.

Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Sa'id bin Abi Arubah

dari Qatadah bahwa Umar bin Abdul Azizlelah memposisikan barang

tambang sebagai rikaz dan diambil seperlimanya (20%). Kemudian

dibatalkan oleh tulisan lain yang menetapkan adanya zakat.

t')i'c o€ oi s:Jir y ?'l' f\i g. )€ I q iti r ;;)r')v'
iGTt ^li ,LJr llpe-apo y{tng tertliri daripatla rikaz tli negeri yang

yang terjadi peperongon, meko dikeluarkan seperlimanya. Sedangkan

yong lerdapat di negeri yang tidak terjadi peperangan, mako wajib

dizakati). Riwayat ini disebutkan dengan sanad yang lengkap oleh

Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Ashim Al Ahwal dari Al Hasan

dengan tafazh, e\i e 'ej tsri.]..i,-.i' ^3i \:dt C':1 e $jt .tq t ti1

'AS}t 
* *ylt l,lpabila diremukan perbendaharaan cli negeri

musuh, mqka [dikeluarkanJ darinya seperlima; dan opabila
ditemuknn di negeri Arab, maka v,ajib dikeluarkan zakatnya). Ibnu Al
Mundzir berkata, "Aku tidak mengetahui seorang pun yang membuat

perbedaan seperti ini selain Al Hasan."

',-:iir V'r:rdt 4 Ug 'oft W'* \:tat ,;e\i e ffit c'+j bl:
(Apabila engkau mendapatkan barang temuon di negeri musuh, moka

kenaliloh [umumkanlahJ; apabila ia milik musuh, mako [dikeluarkonJ
darinya seperlima). Saya tidak menemukan riwayat ini dinukil
melalui sanad yang moushul, namun kalimat ini semakna dengan

kalimat sebelumnya.

Jl ... \iS; i.ri;Sr /6, '& Sril gan sebagian manusia berkata,

"Barang tambang adalah rikaz..." dan seterusnya). Ibnu At-Tin
berkata, "Maksud 'sebagian manusia' adalah Abu Hanifah." Saya

(Ibnu Hajar) katakan, ini merupakan tempat pertama dimana Imam

Bukhari menggunakan kalimat seperti itu, dan ada kemungkinan yang

32O _ FATHI'L BAARI

A



beliau maksud adalah Abu Hanifah serta selain beliau di antara para

ulama Kutah yang berpendapat demikian.

Ibnu Baththal berkata, "lmam Abu Flanifah dan Ats-Tsauri ser-ta

selain keduanya berpendapat bahwa barang tambang adalah rikaz, dan

mereka berdalil dengan perkataan orang Arab 'Arkaza ruful' yang
bermakna; seseorang mendapatkan rikaz, yaitu sepotong emas yang

dikeluarkan dari hasil tambang. Adapun alasan jumhur ulama yang

membedakan antara rikaz dan barang tambang adalah sabda Nabi
SAW yang membedakan antara keduanya, dimana beliau SAW
menyebutkan keduanya dengan menggunakan kata pengl-rubung 'dan'
yang berarti rikaz adalah selain barang tambang."

Ibnu Baththal juga berkata, "Adapun konsekuensi yang
dikemukakan oleh Imam Bukhari kepada lawan pendapatnya, bahwa
lafazh 'rikaz' kadang digunakan untuk mengungkapkan tentang orang
yang diberi sesuatu, mendapatkan keuntungan yang sangat banyak,
atau tanamannya menghasilkan buah yang banyak, merupakan
argumentasi yang sangat kuat. Karena, tidak ada keharusan bahwa
persamaan lafazh menunjukkan persamaan makna, kecuali jika hal itu
ditetapkan oleh orang yang wajib dipatuhi. Para ulama telah sepakat
bahwa harta yang dihibahkan tidak wajib dikeluarkan seperlimanya
meski harta ini juga dikatakan sebagai harta rikaz (harta terpendam),
maka demikian pula halnya dengan hasil tambang. Adapun perkataan
Imam Bukhari 'kemudian ia merujuk atau meralat pendapatnya...,
dan seterusnya, sebenamya tidak seperti yang beliau katakan. Bahkan
sesungguhnya Abu Hanifah membolehkan seseorang untuk
menyembunyikan rikaz apabila ia membutuhkan. Artinya, Abu
Hanifah menakwilkan bahwa orang itu memiliki hak pada baitul maal
serta bagian dari harta fai', maka ia diperbolehkan mengambil bagian
seperlima dari ikaz sebagai ganti bagiannya yang ada pada baitur
maal, bukan berarti beliau menggugurkan bagian seperlima dari hasil
tambang."

Permasalahan yang disebutkan oleh Ibnu Baththal telah dinukir
pula oleh Ath-Thahawi. Di samping itu, ia menyebutkan pura suatu
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pendapat bahwa apabila seseorang menemukan rikaz di tanah

miliknya maka ia tidak wajib mengeluarkan apapun. Berdasarkan

keterangan ini, maka kritik yang dikemukakan oleh Imam Bukhari di
atas cukup berdasar.

Dalam hal ini, perMaan antara hasil tambang dan rikaz adalah

bahwa hasil tambang membutuhkan usaha dan biaya untuk

mengeluarkannya" berbeda halnya dengan rikaz. Sebagaimana yang

ditetapkan dalam syari'at ini bahwa semakin bertambah biaya sesuatu,

maka semakin sedikit zakat yang dikeluarkan darinya, demikian pula

sebaliknya.

Sebagian pendapat mengatakan bahwa ikaz dikeluarkan

seperlimanya karenanya merupakan harta orang kafir, maka orang
yang menemukannya diposisikan seperti orang mendapatkan harta

ftImpasan perang, dimana ia berhak mendapatkan seperlimanya.

Sementara Az-Zain bin Al Manayyar berkata, "Seakan-akankata riktz
itu diambil dari lafazh 'arksztufil ardhi', yakni aku menanamnya di
tanah. Adapun hasil tambang, sesungguhnya ia tumbuh dari bumi
tanpa ada seorang pun yang meletakkannya. Apabila asal-usul

keduanya berbeda" maka hukumnya juga berbeda."

3* ;r;*;it Qidak ada jaminan (diyat) poda hewar). Dalam

riwayat Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah disebutkan, lUiii'
j+ *i;b (Hewan yong terluka [oteh binatang buosJ tidak ada

dendanya). Hal ini akan disebutkan pada pembahasan tentang diyat
(denda). Hewan dinamakan ajmaa' (bisu) karena ia tidak dapat

berbicara.

':V i"drti (dan tidak ada jaminan [dendal bagi orang yang

mati tertimbun knrena menggali borang tambang\, yakni tidak ada

pertanggungiawaban. lni bukan berarti tidak ada zakatnya, tapi yang

dimaksud adalah; barangsiapa mengupah seseorang untuk bekerja di

suatu pertambangan lalu ia mengalami kecelakaan dan mati tertimbun,
maka tidak ada tuntutan apapun kepada orang yang mengupahnya. Hal
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ini akan disebutkan lebih rinci dalam pembahasan tentang diyat
(denda).

.r-UJr )€') ds (dan pacla rikaz [dikaluarkanJ seperlima). Telah

disinggung perbedaan pendapat mengenai rikaz, dan jumhur ulama

berpendapat bahwa ia adalah harta terpendam. Akan tetapi, Imam

Syaf i membatasinya pada apa yang ditemukan di tanah yang tidak
dimiliki oleh seseorang. Berbeda halnya jika harta itu ditemukan di
jalan yang biasa dilalui atau di masjid, maka ini dinamakan barang

temuan. Apabila ditemukan di tanah milik seseorang. jika yang

menemukan adalah pemilik tanah tersebut, maka harta itu menjadi
miliknya. Adapun jika barang itu ditemukan oleh orang lain, dan
pemilik tanah mengajukan klaim, maka harta itu menjadi miliknya.
Namun bila tidak, maka harta tersebut berpindah kepada pemilik tanah
itu sebelumnya hingga sampai kepada orang yang pertama kali
membuka lahan tersebut.

Syaikh Taqiyuddin bin Daqiq Al Id berkata, "Ulama yang

berpendapat wajibnya mengeluarkan zakar sebesar seperlima dari
rikaz, baik secara mutlak atau pada sebagian besar keadaan, maka
pendapatnya lebih dekat kepada makna hadits." Lalu Imam Syaf i
membatasi rikaz pada emas dan perak, sedangkan mayoritas ulama
tidak membatasi harta tertentu. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Mundzir
sebagai pendapat pribadinya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang berhak
menerima bagian dari seperlima harta rikaz. Menurut Imam Malik dan
Abu Hanifah serta mayoritas ulama, harta itu dibagikan kepada
golongan-golongan yang berhak menerima seperlima dari harta fai'.
Ini juga pendapat yang dipilih oleh Al Muzani. Sementara Imam
Syaf i mengatakan pada salah satu dari dua pendapatnya yang paling
benar, bahwa harta itu dibagikan kepada golongan-golongan yang

berhak menerima zakat. Lalu dari Imam Ahmad dinukil kedua
pendapat itu sekaligus.

TATHUL BAARI _ g2g



Faidah perbedaan ini tampak pada masalah' apabila yang

menemukan rikaz adalah orang kafir dzimmi (orang kafir yang

berdomisili di wilayah kaum muslimin dan siap membayar pajak serta

mengikuti ketentuan dan undang-undang yang berlaku). Mayoritas

ulama mewajibkan dikeluarkan zakarnya sebesar seperlima,

sedangkan Imam Syaf i tidak mewajibkan mengeluarkan sesuatu pun

darinya. Kemudian para ulama sepakat untuk tidak mensyaratkan

adanya haul (limit waktu satu tahun), tapi wajib dikeluarkan dengan

segera setelah harta yang tertimbun itu ditemukan. Sementara lbnu Al

Arabi dalam kitab Syarh At-Tirmidzi mengemukakan pendapat yang

terkesan ganjil, dimana ia menukil pendapat dari Imam Syaf i yang

mensyaratkan adanya haul, padahal yang demikian tidak pernah

dikenal dalam kitab-kitab Imam Syaf i serta kitab-kitab para

muridnya.

67. Firman Allah "Don Pengurus'pengurus Zakaf' dan

Memeriksa Para Pengurus Zakat Bersama Imam

.+ci**
1500. Dari Abu Humaid As-Sa'idi RA, dia berkata, "Rasulullah

SAW menunjuk seorang laki-laki dari bani Asad untuk

mengumpulkan sedekah (z*at) bani Sulaim, laki-laki itu biasa

dipanggil lbnu Lutbiah. Ketika ia kembali, maka (beliau) memeriksa

dan menghitungnya."
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Keterangan Hadits:

Ibnu Baththal berkata. "Para ulama sepakat bahrva lafaz.h 'Al
Aamiliina alaihu (para pengurus zakat)', adalah para petugas yang

diberi wewenang menarik zakat." Al Muhallab berkata, "Hadits di bab

ini merupakan dalil pokok dalam masalah memeriksa orang-orang

yang diberi amanah. dan hal ini dapat meluruskan amanahnya."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Ada kemungkinan petugas

pemungut zakat tersebut telah membagikan sebagiannya kepada orang

yang berhak menerimanya, maka dilakukan pemeriksaan kepadan,va,

baik pada hasil zakat maupun apa yang ia bagikan."

Saya (lbnu Hajar) katakan, yang nampak dari semua ialur
periwayatan hadits tersebut menyatakan bahwa Nabi SAW melakukan
pemeriksaan dikarenakan beliau menemukan pada orang itu harta dari
jenis sedekah, dan orang itu mengklaim bahwa harta tersebut telah

dihadiahkan kepadanya.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan sebagian hadits Abu
Humaid tentang kisah Ibnu Lutbiyah, "Ketika ia kembali, maka

(beliau) memeriksanya". Hal ini akan diielaskan kembali dalam

pembahasan tentang hukum.

Ibnu Lutbiyah yang dimaksud adalah Abdullah. berdasarkan

keterangan dari Ibnu Sa'ad dan ulama lainnya. tapi saya belum
mengetahui nama ibunya. Sedangkan lafazh "untuk mengumpulkan
sedekah bani sulaim", telah disebutkan oleh Al Askari bahwa laki-laki
tersebut diutus untuk mengumpulkan sedekah bani Dzibyan.
Barangkali ia diutus untuk mengumpulkan zakat kedua kabilah

tersebut.
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67. Menggunakan Unta Sedekah tlan Air Susunya untuk
Keperluan Ibnu Sabil

o t', , l.' .? o,,o ',c.) o .,., oi l,o, ^- 
. , .i o,

d -el c4-rrJ^Jl \t>t \f ,y LU .,tl a;.e a.ul f ) t\ f,

t4.t1i .4 f;)* y,;t't,!.rrf;'oi'&t f i' J, ltt J-'
q,6 h' J, ^)tt J-'r'F'r6,ij'-rtr fgt>\'€tlt f# ,q)i;ft

:"ts, € ;; Wi';j "&L')i')'&)i P f, i,u *',
.i'rt;1t'ik;

-i o - t 1. to. t , ',' ti 1,,..

ft f u..6 ) r.^'J q)\! -;al eryU

i501. Dari Anas RA, bahwasanya beberapa orang dari Urainah

merasa tidak cocok dengan udara Madinah, maka Rasulullah SAW

memberi keringanan kepada mereka untuk datang ke tempat unta

sedekah agar meminum air susu dan air kencingnya. Lalu mereka

membunuh penggembala serta membawa lari unta. Maka Rasulullah

SAW mengutus (orang-orang untuk menangkap mereka) dan mereka

pun dibawa ke hadapan Nabi. Maka. tangan serta kaki mereka di

potong dan mata mereka dicungkil. Kemudian mereka ditinggalkan di

tempat panas sambil menggigit batu. Riwayat ini dinukil pula oleh

Abu Qilabah, Humaid dan Tsabit dari Anas.

Keteransan Hadits:

Ibnu Baththal berkata. "Pada bab ini. Imam Bukhari bermaksud

menetapkan bolehnya menyerahkan zakat kepada satu golongan saja

di antara golongan-golongan yang berhak menerima zakal, berbeda

dengan pendapat yang mewajibkannya untuk dibagikan kepada

delapan golongan yang berhak menerima zakat." Namun pendapat ini
perlu diteliti lebih dalam, sebab ada kemungkinan bahwa apa yang

diperbolehkan itu memang bagian mereka. Di samping itu. hadits

326 - FATIII'L BAARI



tersebut tidak menerangkan bahwa Nabi SAW menyerahkan unta

tersebut, bahkan yang ada hanyalah keterangan bahwa beliau SAW

memperbolehkan mereka untuk minum air susu unta tersebut untuk

obat. Dari sini In-ram Bukhari menyimpulkan bolehnya menggunakan

manfaat lainnya. tapi Nabi tidak menyerahkan unta itu. Dengan

demikian, judul bab tersebut seharusnya adalah; menggunakau unta

sedekah dan minum air susunya. Namun beliau tidak mengungkapkan

masalah minum air susu, karena sudah sangat jelas. Maksimal yang

dapat dipahami dari hadits tersebut adalah. lnram boleh

mengkhususkan manfaat harta zakat -bukan dzat harta itu sendiri-

kepada satu golongan tertentu di antara golongan yang berhak

menerima zakat sesuai kebutuhan. Bahkan dalam hadits itu tidak

ditegaskan bahwa beliau tidak membagikan sebagian manf'aat unta

tersebut kepada orang-orang selain suku Urainah. Maka, hadits ini
bukan dalil yang kuat dalam persoalan yang ada, berbeda dengan

klaim Ibnu Baththal yang menyatakan bahwa hadits tersebut sebagai

dalil yang kuat.

69. Imam Memberi Cap pada Unta Sedekah dengan Tangannya

-\

4!l

LIU.t

1502. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Aku pergi

menemui Rasulullah SAW dengan membawa Abdullah bin Abi
Thalhah untuk beliau tahnik.28 Lalu aku mendapati beliau memegang

cap di tangannya untuk mencap unta sedekah."

28 
Tahnik adalah mengoleskan kurnra yang telah dihaluskan ke langit-langit bayi yang baru dilahirkan
-penerj.
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Keterangan Hadits:

(Bub lmam mcmberi cap putla untu :;edekuh dengun langannyu).
Dalam bab ini disebutkan penggalan hadits Anas tentang kisah
Abdullah bin Abi 1'halhah yang menyebutkan maksud bab ini.
Penjelasan lebih mendalam akan disebutkan pada pembahasan tentang
Aclz-Dzaba'ift (sembelihan) melalui jalur lain dari Anas, bahwasanya

ia melihat beliau memberi cap pada kambing di bagian telinganya, dan

di tempat itu akan disebutkan larangan untuk memberi cap di wajah.

f-*a' :i- C (dan di tangannya terdapat cap). Yaitu besi yang

digunakan untuk memberi cap pada hewan. yang serupa dengan
stempel. Adapun hikmah perbuatan ini adalah untuk membedakan
antara hewan sedekah dengan hewan lainnya. agar orang yang

mengambil atau menemukan dapat mengembalikannya. Faidah lain,
agar pemiliknya mengenali dan tidak membelinya kembali jika ia
mendapatinya sedang dijual, supaya ia tidak termasuk orang yang
mengambil kembali sedekahnya. Namun saya belum menemukan
keterangan tegas mengenai apa yang tertulis pada cap yang digunakan
oleh Nabi SAW. Hanya saja Ibnu Ash-Shabbagh (salah seorang ulama
madzhab Syaf i) menukil ijma' para sahabat bahwa pada cap hewan
zakat tertulis "zakat" atau "sedekah".

Hadits di bab ini menjadi dalil untuk membantah mereka yang
memakruhkan memberi cap pada hewan, seperti pendapat sebagian
ulama madzhab Hanafi yang berdalil bahwa hal ini termasuk larangan
untuk memotong-motong bagian badan hewan, padahal memberi cap
pada hewan telah terbukti dilakukan oleh Nabi SAW, maka ini
menunjukkan pengkhususan larangan yang bersifat umum karena
kebutuhan, sama halnya dengan khitan bagi manusia.

Pelaiaran yans dapat diambil

Menurut Al Muhallab dan selainnya bahwa dalam hadits ini
terdapat sejumlah faidah, di antaranya:
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t.

2.

lmam (pemimpin) boleh membuat cap khusus. dimana

masyarakat umum tidak bolch mcmbuat cap yang serupa

dengannya.

Perhatian serius dari imam

menangani sendiri urusan itu.

seluruh urusan kaum muslimin.

5.

Boleh menyakiti hewan karena suatu kebutuhan.

Boleh mendatangi orang-orang yang memiliki keutamaan untuk

memintanya melakukan tahnik bagi bayi yang baru lahir demi

mendapatkan berkah.2e

Boleh mengakhirkan pembagian sedekah. sebab bila sedekah itu

harus segera dibagikan. niscaya tidak membutuhkan cap.

Melakukan pekerjaan sendiri tanpa mer.t'akilkan kepada orang

lain untuk mendapatkan tambahan pahala serta menghilangkan

sikap sombong.

70. Kewajiban Sedekab (Zakat) Fitrah

Uj lat i* r-p';\;tbL') 4rsr ji 6(.',

Abu Aliyah, A;hu' dan Ibnu Si.ln U"rp"ndapat O"n*" sedekah

(zakat) fitrah itu hukumnya fardhu (wajib).

Telah disebutkan berulang kali bahu,a nrencari berkah dari Nabi SAW hanyalah khusus pada diri
beliau dan tidak boleh di-r74us-kan kepada selainnya. karena Allah SWT telah rneniadikan berkah

pada jasadnya. Berbeda halnya dengan orang lain, maka tidak boleh mencari berkah dariny'a demi
menutup pintu kesyirikan serta mencontoh para sahabat. dimana nrereka trdak melakukan hal

demikian pada selain beliau SAW. sementara mereka adalah manusia-manusia paling nrengetahui

tentang sunnah. Semoga Allah nreridhai mereka semua.

terhadap harta sedekah. dan

Termasuk pula dalam hal ini

a
J.

4.

6.
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1503. Dari Ibnu Umar RA, dia berkatu. "Rurulrffuf, SaW
mewajibkan zakal fitrah satu sha' kurma, atau satu sha' sya'ir atas

budak. orang ,vang merdeka, laki-laki, wanita. anak-anak dan orang
tua di antara kaum muslimin. dan beliau memerintahkan agar (zakat
tersebut) dikeluarkan sebelum manusia keluar untuk shalat (hari
raya)."

Keterangan Hadits:

(Bab kewajiban sedekah [zakatJ .fitrah). Sedekah (zakat) ini
dinisbatkan kepada lafazh ".fithr" (fitri), karena ia menjadi wajib saat

orang-orang telah menyelesaikan puasa Ramadhan.

Ibnu Qutaibah berkata. "Maksud sedekah (zakat) fitri adalah
sedekah (zakar) jiwa. yang diambil dari kata fitrah yang berarti tabiat
dasar penciptaan." Namun pendapat pertama lebih berdasar, dan
didukung oleh sabda beliau sAw pada sebagian jalur periwayatan
hadits tersebut seperti akan disebutkan, ottu') U )61 l€] eakat

fitrah daripada Ramadhan).

ui .t'*:* it ;r1itto1 a;ar j.i 6,rr'1 ltbu Atiyah, Atha'

dan lbnu sirin berpendapat bohwa sedekah [zakatJ fitrah hukumnya

fardhu). Riwayat ini disebutkan dengan sanad yang maushul oreh
Abdwrazzaq dari Ibnu Juraij, dari Atha'. Ibnu Abi Syaibah menukil
dengan sanad yang lengkap melalui jalur Ashim Al Ahwal, dari Abu
Aliyah, dan Ibnu Sirin. Hanya saja Imam Bukhari cukup menyebut
ketiga ulama itu, karena mereka telah menyatakan dengan tegas
bahwa hukumnya adalah fardhu. Jika tidak dipahami demikian
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(niscaya menirlbulkan kemusykilan), karena Ibnu Mr-rnclzir telah

rnenukil adanya ilma' ulama mengenai hal itu. Akan tetapi para ulama

madzhab Hanafi mengatakan bahwa hukumnya wa.iib dan bukan

lardhu. sesuai kaidah mereka yang membedakan antara nlakna lardhu

dan wajib. Namun demikian. nukilan adanya ijma' perlu dianalisa

lebih mendalam. sebab Ibrahim bin Aliyah dan Abu Bakar bin Kaisan

telah rnengatakan bahwa kewajiban zakat fitrah ilt munsukft (telah

dihapus). Keduanya menguatkan pendapat tersebut dengan riwayat

yang dinukil oleh An-Nasa'i dan selainnya dari Qais bin Sa'ad bin

Ubadah. dia berkata . 'J|; oi|p .W !*.*'tq,lt ii,' t* lt'J'e-'ri'ri
,tr.o., l o ,. ,.,. .;' 

o / t't;,a ';;) ue+ il-r U';t" p arS')t ,)'i rlte ,at5lt (Ru.sulullah ,\AW

mcmerintahkun kepuolu kami unluk mengeluttrkun .sedekuh fzukut]

litrah sebelum turun kev'ujibun zakot [maal] Ketiku lurun kev'a.iibcm

zakal, maka beliuu lidak ntemerintuhkun kumi funluk ntengeluctrkan

zakat litrahJ dan tidak pula melarang,nyu, semenlura kumi

melakukanryta). Tapi hadits ini dikritik. karena perawinya ma.ihul

(tidak dikenal). Meski dikatakan bahwa hadits ini shahih. namun tidak

ada dalil y'ang menunjukkan adanya nct:;ukh. karena adanya

kemungkinan Nabi SAW mencukupkan dengan perintah 1'ang ada,

dan turunnya suatu kewajiban tidak harus menghapus kewa.iiban yang

lain.

Ulama madzhab Maliki menukil dari Asyhab. bahwa hukum

zakat fitrah adalah sunah ntuakkqdah (sunah yang sangat dianjurkan).

Ini merupakan pendapat ulama rnadzhab Azh-Zhahiri serta pandangan

Ibnu Lubban (salah seorang ulama madzhab Syafi'i). Mereka

menakrvilkan lafazh hadits "faradha (me,n'ajibkan)" kepada makna

" q addara (menentukan ukuran)".

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "lni adalah makna lafazh'.furudha'

dalam tinjauan bahasa, akan tetapi urf syar 'i (syariat) telah memberi

makna tersendiri bagi lafazh tersebut, yakni kewajiban. Maka,

memahami lafazh pada hadits di atas sesuai makna ini (makna syar'i)

adalah lebih tepat." Kenyataan bahwa sedekah ini dinamakan juga

sebagai zakat, telah mendukung pendapat yang dikemukakan oleh
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Ibnu Daqiq. Demikian pula kalimal "ctlus :;clittlt orang yung mardeku

dan huduk", serta pernyataan tegas yang berisi perintah melakukan hal

itu seperti pada hadits Qais bin Sa'ad dan selainnya. Ditambah lagi, ia

masuk dalam cakupan firman Allah, "Dan kcluurkanlah zakul".l'alu
Rasulullah SAW menjelaskan ketentuan-ketentuannya yang termasuk

di antaranya adalah zakat fitrah.

Allah SW'f telah berllrman. 6j g.'eUli'U (sungguh beruntung

orang yang menyucikan [diri])". Ayat ini turun berkenaan dengan

zakat fitrah, sementara telah disebutkan dalam kitab Shahih Bukhari

dan Shahih Muslim bahwa hakikat keberuntungan tetap didapat oleh

mereka meski hanya melakukan perbuatan-perbuatan wajib. Tapi

argumentasi ini terbuka untuk di kritik, sebab sambungan ayat tersebut

adalah. # f, et'-i5': (Dan menyebut nama Tuhannyu lalu shulat),

yakni apabila ayat sebelumnya berkenaan dengan kewajiban zakat

fitrah, maka konsekuensinya ayat ini mewajibkan shalat hari raya

(shalat Id). Akan tetapi pendapat tentang wajibnya shalat Id ini

dijawab. bahwa kewajiban shalat hari raya telah dibantah oleh dalil

lain yang

{shalot fu,ajibJ itu adu lima, tidqk akan di rubah perkataan

[ketetopanJ di sisi- Ku).

.l"it iri: i Qakar .fitralz). Imam Muslim memberi tambahan dalam

riwayatnya dari Malik dari Nafi'. 06') gr. lbulan Ramaclhctn). Lalu

lafazh ini dijadikan dalil bahwa waktu berlakunya kewajiban ini

adalah ketika matahari terbenam di malam hari raya Idul Fitri, sebab

saat itulah orang-orang yang berpuasa telah selesai melakukan puasa

Ramadhan dan kembali makan seperti semula (sebelum Ramadhan).

Ada pula yang mengatakan, waktu berlakunya kewaiiban zakat fitrah

adalah saat fajar terbit di hari raya ldul Fitri. sebab malam bukan

waktu untuk berpuasa. Bahkan. hakikat tidak berpuasa akan nampak

jelas jika seseorang makan setelah terbit fajar.
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Pendapat pertama adalah pendapat Ats-l'sauri. Ahmacl. lshaq.

lmam Syati'i (dalam madzhabnyayang baru), se(a salah satu dari dua

pendapat yang dinukil dari Imam Malik. Sedangkan pendapat kedua

adalah pendapat Abu Hanifah, Al-l,aits, Imam Syaf i (dalam

madzhabnya yang lama). serta pendapat lain dari Imam Malik.

Pendapat ini diperkuat oleh lafazh pada hadits di atas, "Dun bcliuu

memerinlahkan unluk mengeluarkannya (zakal) .sebelum mutru.sic

keluar unluk shalat".

Al Maziri berkata. "Perbedaan ini bersumber dari pemahaman

terhadap sabda beliau SAW, o(bi i Pt Qakrt .fitruh btian

rantadhan). Yakni, apakah lafazh 'fithri (kembali rnakan)' ,vang

dimaksud adalah berbuka puasa pada setiap hari Ramadhan. ataukah

kembali makan karena berakhirnya Ramadhan. Barangsiapa

berpendapat seperti makna pertama, maka ia mengatakan bahwa

kewajiban mengeluarkan zakat itu dimulai sejak matahari terbenam.

Sedangkan yang berpendapat seperti makna kedua. maka ia

mengatakan kewajibannya dimulai saat fajar terbit."

Sementara Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Berdalil dengan lafazh

tersebut untuk menentukan hukum ini merupakan argumentasi yang

lemah. karena menisbatkan sedekah (zakat) kepada '.fithri' tidak

mengindikasikan waktu berlakunya kewajiban, bahkan hanya

mengindikasikan bahwa zakat ini dinisbatkan kepada saat dimana

orang-orang makan kembali setelah Ramadhan. Adapun waktu mulai

berlakunya kewajiban harus ditentukan berdasarkan dalil lain, yang

akan dijelaskan pada bab 'Bersedekah Sebelum (shalat) Id'."

* ,1 G\b 31 f U GQ gatu sha' kttrmq atau satu sha'

sya'ir). Tidak ada perbedaan riwayat yang dinukil dari Ibnu Umar

yang hanya menyebut kedua barang tersebut, kecuali apa yang

diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i serta selain keduanya

melalui jalur Abdul Aziz bin Abi Rawwad dari Nafi' dengan

tambahan. "As-sult dan zqbib (anggur kering)". Adapun As-Sult adalah
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salah satu jenis .rya'ir, sedangkan zabib akan dijelaskan pada hadits

Abu Sa'id.

Hadits Ibnu Umar yang tercantum di atas telah divonis oleh

Imam Muslim dalam kitabnya At-Tamyiz bahwa Abdul Aziz

melakukan kekeliruan dalam menukilnya. Hal ini akan disebutkan

pada penjelasan hadits Abu Sa'id.

'-lr: 
1$s, ,* @,rt budak tlan orang merr)eka). Secara zhahir

bahwa budak membayar sendiri zakatnya. namun tidak ada seorang

ulama pun yang berpendapat demikian kecuali Daud. Dia berkata,

"Majikan wajib memberi kesempatan kepada budaknya untuk

berusaha demi mendapatkan sesuatu untuk membayar zakat frrtah,

sebagaimana ia wajib memberinya kesempatan untuk melakukan

shalat." Namun pendapatnya tidak disetujui oleh murid-murid beliau

serta ulama lainnya, mereka berhujjah dengan hadits Abu Hurairah

RA dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, *i^: ;
.UAt ai* 1\ tl:rb (Tidak ada sedek{th yang mesti dikeluarkan dari

budak selain sedekah,[zatyt] fi1ra!). Laludalam riwayat beliau yang

lain disebutkan, e Pt zt:rr 1l o:b a-ij 1') :y u1 ;:-ltt ,P d
4plr Qidak ada kewajiban sedekah [zakatJ atas seorang muslim

pada budaknya dan kudonya, kecuali sedekah [zakatJ fitrah atas

budak [itu sendiril.

Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan tanpa mencantumkan

kata "kecuali", dan sebagai konsekuensinya zakat tersebut wajib

dibayar oleh majikannya. Namun apakah kewajiban zakat itu
merupakan kewajiban majikan sejak awal, atau kewajiban budak

namun dibebankan kepada majikannya? Ada dua pendapat dalam

madzhab Syaf i. Adapun Imam Bukhari condong kepada pendapat

kedua, seperti akan disebutkan padajudul bab berikutnya.

,Jtri, f tltt (laki-laki dan perempuan). Secara zhahir zakat ini

wajib atas perempuan, baik ia bersuami ataupun tidak. Makna lahiriah

inilah yang menjadi pendapat Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan Ibnu Al
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Mundzir. Scmcntara lmam Malik. Imam Syali'i. Al-l,aits. Ahmad dan

Ishaq bcrkala."l/l/ujib tlibuyur oleh :;uaminyu. kurcnu lcrmu.suk dulunt

nafkuh." 'l'api pernyataan ini perlu dicermati. scbab ntereka

mengatakan. "Apabila suami kesulitan mengcluarkan zakat trtrah

untuk istriny'a. sementara sang istri menjadi budak. maka kewajiban

tersebut dibebankan kepada majikannya, berbeda halnya dengan

nafkah." Maka. kedua persoalan ini berbeda. Di samping itu. mereka

sepakat bahrva suami yang muslim tidak mengeluarkan zakat fltrah

istrinya yang kafir. padahal nafkahnya tetap menjadi kewajiban sang

suami. Hany'a saja Imam Syaf i menguatkan pendapatnl'a dengan

riw'ayat mursul yang dinukil melalui jalur Muhammad bin Ali Al
Baqir seperti hadits Ibnu Umar, dengan tambahan; i'i'F ,* ktari

orang-oratlg )'ang beruda dalam longgungan kumu). Al Baihaqi

meriwayatkan melalui jalur yang sama, dimana dalam sunad-nya

ditambahkan seorang perawi yang bernama Ali. namun :;unacl riwayat

ini juga tergolong munqathi ' (terputus). Lalu riway'at serupa dinukil
melalui hadits Ibnu Umar, namun sanad-nya tergolong lemal-r.

;<rt Pt (qnak-anctk dan orang dey,ct;;crl. Secara zhahir.

anak-anak kecil juga wajib mengeluarkan zakat wajib ini. akan tetapi

pembicaraan ini ditujukan kepada walinya. Berdasarkan hal ini. maka

kewajiban itu dibebankan pada harta anak yang bersangkutan. Jika

tidak, maka dibebankan kepada orang-orang yang berkewajiban

memberinya nafkah. Demikian pendapat jumhur ulama. Muharrunad

bin Al Hasan berkata. "Kewajiban zakal anak kecil menjadi

tanggungan bapaknya secara mutlak. Apabila bapaknya tidak ada.

maka tidak ada kewajiban sedikitpun atas anak itu."

Sementara Sa'id bin Al Musayryab dan Al Hasan Al Bashri

mengatakan. bahwa zakat fitrah tidak diwajibkan kecuali bagi mereka

yang berpuasa. Lalu keduanya menguatkan pendapatnya dengan

hadits Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu

Daud, .tltt ft e t'.U.?;L Pt a:* 6oAukuh [zakatJ .firrah

adalah pember.sih bagi orang berpuasa dari ucapun sia-sia dun keji).
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Argumentasi ini dijawab. bahwa konteks hadits tersebut bersifat

umum, karena zakat ini diwajibkan pula atas orang yang dipastikan

tidak melakukan kesalahan saat berpuasa atau atas seseorang yang

masuk Islam sesaat sebelum matahari terbenam di akhir Ramadhan.

Kemudian Ibnu Mundzir menukil kesepakatan ulama bahwa

zakat tltrah tidak waiib atas janin, dia berkata, "lmam Ahmad

menyukai bila dikeluarkan zakat frtrah untuk janin. namun beliau

tidak mewajibkannya." Lalu sebagian ulama pengikut madzhab

Hambali menukil riwayat dari Imam Ahmad yang mewajibkannya. Ini

pula yang menjadi pendapat lbnu Hazm, namun ia membatasinya,

yaitu 120 hari sejak janin berada dalam rahim ibunya. Pendapat ini
dikritik, bahwa usia janin tidak dapat ditentukan dengan pasti. Janin
juga tidak dapat dikatakan sebagai anak kecil, baik dari segi bahasa

maupun kebiasaan yang berlaku (urfl.

Lafazh pada hadits Ibnu Abbas "Pembersih bagi orang yang

berpuusa" dijadikan dalil bahwa zakat ini diwajibkan pula atas orang

miskin sebagaimana diwajibkan atas orang kaya. Hal itu telah

disebutkan dengan tegas dalam hadits Abu Hurairah yang

diriwayatkan oleh Imam Ahmad, serta dalam hadits Tsa'labah bin Abi
Shu'air yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni. Sementara dalam

madzhab Hanafi dikatakan bahwa zakat fttrah tidak wajib secara

mutlak, kecuali atas mereka yang memiliki harta cukup satu nishab.

Konsekuensinya, zakatini tidak wajib atas orang miskin sesuai kaidah

mereka yang membedakan antara orang miskin dengan orang kaya

dalam hal zakat fitrah berdasarkan hadits Abu Hurairah yang telah

disebutkan, e P ,f ll *:b | (Tidak ada sedekah (zakat) kecuali

dalam keadaan tercukupi [kebutuhannya/).Imam Syaf i serta ulama

yang sependapat dengannya mensyaratkan bahwa zakat itu
dikeluarkan dari kelebihan makanan pokoknya selama satu hari serta

makanan pokok orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Ibnu

Bazizah berkata, "Tidak ada satu dalil pun yang memberi keterangan

perlunya nishab pada zakat fitrah, sebab ia adalah zakat badaniyah

(fisik), bukan zakat maal (harta)."
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U*f:.ijr 6 Qlari kaum muslimin). Ini merupakan bantahan

terhadap pendapat yang mengklaim bahwa lmam Malik menyendiri

dalam pendapatnya.

i>tlr]' Ji /6' g)'; ,y 'sT'i ti \ 'r?: lttun batiau

ntemerinlahkan untuk ditunaiktn sebelum orang-orang keluur unluk

shalat lcl). Lafazh ini dijadikan dalil tidak disukainya (rnakruh)

mengakhirkan pembayaran zakat fitrah dari waktu tersebut. Sementara

Ibnu Hazm memahaminya sebagai bentuk pengharaman. dan

pembahasan mengenai masalah itu akan diterangkan beberapa bab

kemudian.

71. Sedekah (Zakat) Fitrah (Diwajibkan) Atas Budak dan

Selainnya dari Kaum Muslimin

- a, \

J_rt il L.-6j, A\ sp) F ,y\ f
o ,z ,. o I o a o o o

:/ w\-.o )' -t J GW Ft;t{':
/a

6 ,' ,

.-.^l*lt J e\ :\

1504. Dari lbnu Umar RA bahwasanya Rasulullah SAW
mewajibkan zakal fitrah (sebesar) satu sfta' kurma. atau satu sha'

sya'ir atas setiap orang yang merdeka atau budak, laki-laki atau

perempuan dari kaum muslimin.

Keterangan Hadits:

Secara zhahir Imam Bukhari berpendapat bahwa zakat fitrah itu
wajib atas budak meskipun majikannya yang membayar. Kesimpulan

ini didukung oleh penyebutan kata "anak kecil" setelah lafazh

"budak", dimana zakat fitrah wajib atas anak kecil meskipun yang

mengeluarkannya adalah orang lain.

TATIII'L BAARI - 337



cr"l*.i' y (dari kaum muslimin).lbnu Abdil Barr berkata, "Para

perawi yang menukil hadits ini dari Imam Malik tidak berbeda dalam

menyebutkan tambahan ini, kecuali Qutaibah bin Sa'id yang

meriwayatkannya dari Imam Malik tanpa latazh tersebut. Kemudian

Abu Qilabah Ar-Raqqasyi, Muhammad bin Al Wadhdhah dan Ibnu

Shalah serta orang-orang yang sependapat dengannya menyatakan

bahwa lmam Malik menyendiri dalam menukil lafazh tersebut di

antara murid-murid Nafi' yang lain. Tapi, pendapat ini tertolak dengan

riwayat Amr bin Nafi' yang disebutkan pada bab sebelumnya.

Demikian pula dengan riwayat yang dinukil oleh Imam Muslim
melalui jalur Adh-Dhahhak bin Utsman dari Nafi'."

Abu Awanah berkata dalam kitab Shahih-nya. "Tidak ada yang

menyebutkan frase dari kaum muslimin dalam hadits tersebut kecuali

Malik dan Adh-Dhahhak. Akan tetapi riwayat Amr bin Nafi' juga

menolak pendapat ini."

Setelah

Nafi', Abu

Abdullah Al

menyebutkan hadits ini melalui jalur Malik dan Amr bin
Daud berkata, "Hadits ini telah diriwayatkal, ol:h
Umari dari Nafi' dengan menyebutkan, # JS ,J6

(Atas setiap muslim), dan diriwayatkan oleh Sa'id bin Abdurrahman

Al Jumahi dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi, c""f:.lj' g, (dari kaum

muslimin). Sementara riwayat yang masytr. aari UUaiiittafr adalah

tanpa menyebutkan tambahan lafazh, ,lflj' 'U (dari kaum

muslimin)."

Hadits yang dimaksud telah diriwayatkan oleh Al Hakim dalam

kitab Al Mustadrak melalui jalur Sa'id bin Abdunahman yang telah

disebutkan. Ad-Daruquthni serta Ibnu Al Jarud telah meriwayatkan
jalur Abdullah Al Umari.

Imam At-Tirmidzi berkata dalam kitabnya Al Jami' setelah

riwayat Malik bahwa sejumlah perawi telah menukil dari Nafi' tanpa

mencantumkan lafazh olf:-lj' 6 (dari kaum muslimin). Kemudian

beliau berkata dalam kitab Al tlal yang termuat di akhir kitab Al
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Jami'. "Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ayyub dan Ubaidillah bin

Umar serta sejumlah lmam dari Nafi' tanpa menyebutkan latazh, 4
i*UJ', sementara sebagian mereka meriwayatkan dari Nafi' dengan

riwayat yang sama seperti riwayat Imam Malik, namun mereka adalah

para perawi yang hafalannya tidak kuat."

Ungkapan Imam At-Tirmidzi yang terakhir ini lebih tepat

daripada ungkapannya yang pertama, akan tetapi tidak diketahui siapa

yang beliau maksudkan.

Imam An-Nawawi berkata dalam kitab Syarh Muslim, "Lafazh
tersebut telah diriwayatkan oleh dua perawi tsiqah (terpercaya) selain

Imam Malik, yakni Umar bin Nafi dan Adh-Dhahhak."

Disebutkan dalam riwayat yang sampai kepada kami melalui

sejumlah perawi selain keduanya. di antaranya; Katsir bin Farqad

dalam riwayat Ath-Thahawi, Ad-Daruquthni dan Al Hakim, Yunus

bin Yazid dalam riwayat Ath-Thahawi, Al Mu'alla bin Ismail pada

riwayat Ibnu Hibban dalam kitab Shqhih-nya, serta Ibnu Abi Laila
dalam riwayat Ad-Daruquthni yang beliau nukil dari jalur
Abdunazzaq, dari Ats-Tsauri, dari Ibnu Abi laila dan Ubaidillah bin
Umar, keduanya dari Nafi. Jalur-jalur periwayatan ini membantah

pernyataan Abu Daud bahwa Sa'id bin Abdunahman menyendiri

dalam menukil lafazh tersebut dari Ubaidillah bin Umar. Akan tetapi

ada kemungkinan sebagian perawi telah mencantumkan lafazh yang

dinukil oleh Ibnu Abi Laila pada lafazh yang dinukil oleh Ubaidillah.

Ibnu Abdil Barr menyebutkan bahwa Ahmad bin Khalid
menyebutkan dari sebagian syaikhnya, dari Yusuf Al Qadhi, dari

Sulaiman bin Harb, dari Hammad, dari Ayyub, dengan menyebutkan,
';,.JiJt 

e (dari kaum muslimin). Menurut Ibnu Abdil Barr.

penyebutan lafazh ini merupakan suatu kesalahan. karena riwayat
yang akurat dari Ayyub tanpa menyebutkanlafazh tersebut. Kemudian

Syaikh kami, Sirajuddin bin Al Mulaqqin, dalam kitab Syarah-nya

mengatakan bahwa Al Baihaqi telah meriwayatkannya dari jalur
Ayyub bin Musa, Musa bin Uqbah dan Yahya bin Sa'id; ketiganya
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dari Nafi' dengan tambahan lafazh tersebut. Kemudian saya meneliti

karya-karya Al Baihaqi dengan cermat, tapi tidak menemukan lafazh

tambahan ini dalam riwayat ketiga perawi tersebut.

Ringkasnya, tidak ada seorang pun di antara mereka yang

menukil lafazh tambahan ini yang setara dengan Imam Malik, karena

akurasi riwayat Ayyub dan Ubaidillah mengenai lafazh tersebut tidak

disepakati oleh pakar hadits, dan tidak ada perawi lainnya yang setara

dengan Yunus.

Lafazh tambahan ini telah dijadikan dalil oleh mereka yang

mensyaratkan Islam dalam wajibnya zakat fitrah. Artinya, zakat fitrah

tidak wajib dikeluarkan oleh orang kafir atas nama dirinya sendiri

(dan ini telah disepakati). Namun apakah orang kafir tersebut

memiliki keharusan untuk mengeluarkan zakat fitrah atas nama orang

lain, seperti anak kafir yang dilahirkan oleh seorang ibu muslimah.

Ibnu Mundzir menyebutkan kesepakatan ulama bahwa ia tidak wajib

mengeluarkan zakat fitrah. Namun dalam salah satu pendapat

madzhab Syaf i dan satu pendapat dari Imam Ahmad telah

mewaj ibkannya untuk menge luark an zakat fi trah.

Kemudian, apakah seorang muslim berkewajiban mengeluarkan

zakat fitrah atas narna budaknya yang kafir? Mayoritas ulama

mengatakan tidak wajib. Berbeda dengan pandangan Atha', An-

Nakha'i, Ats-Tsauri, para ulama madzhab Hanafi, dan Ishaq.

Golongan ini melandasi pendapal-mergka,fengan makna uTuT yang,

terkandung dalam hadits, .1,;! U|x* \ al:rb :y e ntSt & d
(Tidak ada kewajiban atas seorang muslim untuk mengeluarkan zakat

pada budaknya kecuali zakat fitrah). Para ulama yang tidak

sependapat menjawab alasan ini, bahwa makna umum dalam lafazh r!.

o,f (pada budaknya) telah dikhususkan dengan lafazh.i.fij' ,
(dari kaum muslimi).

Ath-Thahawi berkata, "Kalimat 'dari kaum muslimin' adalah

sifat untuk orang-orang yang mengeluarkan zakat, bukan sifat untuk

mereka yang dibayarkan zakatnya. Akan tetapi makna lahiriah hadits
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menolak pendapat ini, sebab dalam hadits itu disebutkan 'budak' dan

'anak kecil', sententara keduanya termasuk golongan yang dibayarkan

zakalnya. Hal ini menunjukkan bahwa sif'at keislaman bukan hanya

khusus bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat. Pendapat ini
didukung oleh riwayat Adh-Dhahhak yang dikutip oleh Imam Muslim

dengan lafazh, t?\i'; ci"ffj' q f y * (atas setiap.jiu,u tluri

kaum muslimin, orang merdeka atau budak)."

Al Qurthubi berkata, "Makna lahiriah hadits bermaksud

menjelaskan ukuran sedekah (zakat) serta orang-orang yang wajib
mengeluarkannya. tanpa bermaksud membedakan antara orang yang

mengeluarkan atas nama dirinya sendiri dengan mereka yang zakatnya

dibayar oleh orang lain. Hal ini diperkuat oleh hadits Abu Sa'id yang

menunjukkan bahwa mereka biasa mengeluarkan zakat atas nama

dirinya sendiri dan atas nama orang lain, berdasarka n lafazh; |)S C

f 
'ti p tltas noma setiap anak-anak dan orang dewasct). Akan

tetapi antara orang yang membayar dan yang dibayarkan harus ada

hubungannya, seperti antara anak kecil dengan walinya, budak dengan

majikannya. dan istri dengan suaminya."

Ath-Thaibi berkata, "Kalimat 'dari kaum muslimin' merupakan

keterangan keadaan bagi budak serta apa yang disebutkan sesudahnya,

dan penempatannya pada makna-makna tersebut untuk menyatakan

bahwa ia adalah pasangan yang saling berlawanan agar mencakup
keseluruhan, bukan untuk mengkhususkannya. Dengan demikian,
maknanya adalah; diwajibkan atas seluruh kaum muslimin. Adapun
masalah apa yang mesti dikeluarkan dan siapa yang diwajibkan dapat

diketahui dari nash-nash yang lain."

Ibnu Mundzir menukil bahwa sebagian mereka berhujjah
dengan riwayat yang dikutip dari hadits Ibnu Ishaq; Nafi' telah
menceritakan kepadaku bahwa Ibnu Umar biasa mengeluarkan zakat

(fitrah) atas nama penghuni rumahnya, baik yang merdeka maupun
budak, anak kecil maupun orang tua, dan muslim maupun kafir dari
budak belian. Dia mengatakan bahwa Ibnu Umar adalah perawi hadits
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di atas, sementara dia mengeluarkan zakat atas nama budaknya yang

kafir, padahal dia lebih mengetahui maksud hadits yang

diriwayatkannya. Pendapat ini kembali ditanggapi, bahwa jika riwayat

tersebut benar, maka dipahami bahwa Ibnu Umar mengeluarkan zakat

atas nama mereka dalam konteks sedekah sunah. bukan sedekah

wajib, dan ini diperbolehkan.

Keumuman kalimat "dari kuum muslimin" dijadikan dalil bahwa

kewajiban zakat fitrah juga mencakup penduduk pedesaan, berbeda

dengan pandangan Imam Az-Zuhri, Rabi'ah dan Al-Laits yang

mengatakan bahwa zakat fitrah itu khusus bagi penduduk perkotaan.

Penjelasan zakat fitrah atas nama budak akan disebutkan pada akhir

bab "Sedekah(Zakat) Fitrah". insya Allah.

72. Satu Sha'lo Sya'ir

;a r GG u:t*St'& rK :Js.; ir
1505. Dari Abu Sa'id RA, dia berkata, "Kami biasa memberi

makanan berupa sedekah (sebanyak) satu sfta' syo'ir."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Sa'id secara ringkas

melalui riwayat Suffan Ats-Tsauri, dan akan disebutkan setelah dua

bab melalui jalur lain, juga darinya secara lengkap. Hadits yang

dimaksud telah diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dari Az-
Za'farani dari Qabishah (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini), juga

dengan materi yang lengkap.

'o D.lu, salah satu naskah disebutkan, "sedekah fitrah satu sia' syc 'ir"
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73. Sedekah (Zakat) Fitrah Satu Sfta'Makanan

c / ..i . , t4 t ..i. o. 1 o c. o ). c/ o .,,J.r-, l.il ,r.*, +jl € fl.rJl af dl .p Jr* _{ 4!l .\l _,t eV t'
':i l& € GG .u;rrirr';'e/ tf ,lA *; i, '.fi q;tAr

4.'; -n Gb"-j ui; Gr*'r't ;: r Gr* "ri ,;;t r Cv
a,z,

1506. Dari Iyadh bin Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh Al Amiri.
bahwa ia mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata, "Kami biasa

mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu sha' makanan. atau satu.rfta'

sya'ir, atau satu sla' kurma. atau satu sftn' keju, atau satu sha' anggur

kering."

Keterangan:

Secara zhahir, makanan yang dimaksud berbeda dengan sya'ir
dan apa yang disebutkan bersamanya. Hal itu akan dijelaskan

kemudian.

74. Sedekah Fitrah Satu Sha'Kurma

t'yi:-Jttr:-ii?r, o*r)i; I' ri i1 gu; {tJtyl6i

1507 Al-Laits menceritakan kepada kami dari Nafi' bahwa

Abdullah berkata,'Nabi SAW memerintahkan (mengeluarkan) zakat

fitrah (sebanyak) satu s&a' kurma atau satu sha' sya 'ir." Abdullah RA
berkata, "Maka manusia menetapkan yang sepadan dengannya dua

mud hinthaft (gandum)."

t..:t
9'

Ju . *r; '/'
,2
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Keterangan Hadits:

Saya tidak melihat riwayat Al-[.aits dari Nafi' kecuali
menggunakan lafazh yang tidak tegas menyatakan bahwa ia

mendengar langsung, namun benar bahwa Al-Laits pernah

mendengarnya langsung dari Nafi'. Akan tetapi Ath-Thahawi. Ad-
Daruquthni dan Al Hakim serta selain mereka meriwayatkan melalui
jalur Yahya bin Bukair dari Al-Laits, dari Katsir bin Farqad, dari

Nafi', dengan tambahan lafazh, O*f:;i' ,l @ari kuum muslimin).

Apabila riwayat ini akurat, maka ada kemungkinan Al-Laits telah

mendengar riwayat ini dari Nafi' tanpa perantaraan Katsir. Pada

kesempatan lain beliau mendengar pula riwayat tersebut dari Katsir
bin Farqad. dari Nafi'. Dalam riwayat Al Ismaili melalui jalur Abu Al
Walid dari Al-Laits. dari Nafi, pada bagian awalnya disebutkan,
it'J'y:Ll ,gt 'J'i4t'J'fi & tt*,l6 d i*j ) ,i'ii ug 'r-; ;r ii
-plt fe.';i rU.': C,ti, i,, * tAon*a lbnu (Jmar berkota, "Tidqk

ada kewajiban [yang dikeluarkanJ dari harla hingga berlalu satu
tahun [satu haulJ, sesungguhnya Rusulullah SAW memerintahkan

[me nge luarkanJ s e de kah fi tr oh.").

';i (memerintahkan). Hal ini dijadikan dalil tentang

kewajibannya. namun perlu dianalisa kembali, sebab perintah di sini
berhubungan dengan kadar (ukuran) zakat yang wajib dikeluarkan,
bukan berkaitan dengan kewaj iban mengeluarkannya.

-1, o .t,ehb -U 
C_u (duo mud hinthaft), yakni setengah sfta'. Maksud

Ibnu U*u. dengan menyebutkan "manusia" adalah untuk
mengisyaratkan kepada Muawiyah dan orang-orang yang sepaham

dengannya. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam hadits Alyub
dari Nafi'. Al Humaidi meriwayatkan dalam kitab Musnad-nya dari
Suffan bin Uyainah, Ayyub menceritakan kepada kami denganlafazh,

u,rlr').te ll1,ttl og es :* u' j6 ,f ",tLa 
i1 f 4 7a ,s,itt asi-

* 4 ?br'; gA'e.gedekah [zakarJ fitrah satu sha' sya'ir atau

satu sha' kurma. Ibnu Umar berkata, "Ketika masa Muawiyah,

g4 
- FATgUL BAARI



munusia menyamukon selengah shu' gandum denS4un sulu sha'

sya'ir."). Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah

dalam kitab Shahih-nya melalui jalur lain dari Sufyan. dan inilah

riwayat yang menjadi pegangan serta sesuai dengan perkataan Abu

Sa'id.

Adapun yang tercantum dalam riwayat,Abu faud,.melalui 
jalur

Abdul AzizbinAbi Rawwad dari Nafi', W ,zLi)t ?'F i'e ,lS t-l'l'

'[:itJi 3.ft U t b ot(;'zL> 7A |;:a' ']i, (Keriku pada masu (Jmar,

hinlhah (gandum) melimpoh, maka Umar menetapkan setengah sha'

hinthah sama seperti satu sha' dari qpa-opa yang disebutkan pada

hadits itu).

Dalam kilab At-Tamyiz, lmram Muslim menyatakannya sebagai

suatu keliruan, lalu beliau menerangkan kekeliruannya. Ibnu Abdil

Barr berkata. "Pendapat Ibnu Uyainah menurutku adalah lebih tepat."

Ath-Thahawi mengklaim bahwa yang membuat ketetapan

persamaan tersebut adalah Umar. kemudian Utsman serta selain

keduanya. Beliau meriwayatk"l ryl1y, .ju]:.., I:tu, .bin 
Numair

bahwa Umar berkata kepadanya rrv. ,Jni! ,!.:* i;'it d*i , *i gl.

'ti 9 q gb'rbr.i* ,p."{u;* e !':a u.s u o-rt
oa

;;\ U titj 'Jl .F'u 6tt (sesungguhnya aku kadang bersumpah

untrt, tidok *r*beri suatu kaum, namun kemudion tampak bagiku

[untuk memberinyaJ, maka aku melakukannya. Ketika aku mendapati

diriku telah melakukan hal itu, maka aku memberi makan atas nama

diriku untuk sepuluh orang miskin, tiapiiap mereka mendapatknn

setengah sha' hinthah fgandumJ, atou satu sha' kurma. atau satu sha'

sya'ir). Dari jalur Abu Al Asy'ats dikatakan, "IJtsman berkhutbah

kepada kami seraya berkata, I ,1 /"fr Pt i'i i ftii (Keluarkanlah

zakat fitrah [sebanyakJ dua mud hinthah [gandumJ)." Pembahasan

selanjutnya akan diterangkan pada bab berikutnya.
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75. Satu Sfta'Anggur Kering

u ti 6rl ,,rsir4t oie', *:die w .;)'v Gti')i

1508. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata, "Kami biasa

memberikan zakat firah pada zaman Nabi SAW berupa satu sfta'

makanan, atau satu sy'la' kurma, atau satu sy'la' sya'ir, atau satu s/ta'

anggur kering. Ketika datang Muawiyah dan telah datang pula

somrqa' (gandum Syam), maka ia berkata, 'Aku hhat satu mud

somrno' menyamai dua mud."

Keterangan Hadits:

(Bab satu sha' anggur kering), yakni tentang kebolehannya.

Seakan-akan maksud Imam Bukhari merinci judul-judul bab ini

adalah sebagai isyarat bahwa ia lebih mendukung pendapat yang

membolehkan memilih bahan-bahan makanan tersebut untuk

dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Hanya saja beliau tidak menyebutkan

keju, sebagaimana yang tercantum dalam riwayat Abu Sa'id.

Sepertinya Imam Bukhari berpendapat tidak sah mengeluarkan zakat

fitrah berupa keju selama masih ditemukan jenis makanan lainnya.

Pendapat ini sama dengan pendapat Imam Ahmad.

Kita dapat memahami hadits tersebut bahwa orang yang

mengeluarkan keju sebagai zakatnya, berarti keju tersebut merupakan

makanan pokoknya pada waktu itu, atau ia tidak mendapatkan

makanan yang lain. Namun makna zhahir hadits menyalahi pendapat

ini. Persoalan ini juga diperselisihkan dalam madzhab Syaf i. Al
Mawardi membolehkan untuk mengeluarkan zakat berupa keju khusus
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bagi penduduk pedusunan, sedangkan penduduk perkotaan tidak sah.

Pendapat ini ditanggapi oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syurh Al
Muhadzdzab, "Mayoritas ulama telah memutuskan bahwa perbedaan

pendapat ini berkaitan dengan penduduk pedusunan maupun

perkotaan."

gl-r1 eJr alt u

seperti ini mempunyai hukum mor.fu' (langsung dari Nabi SAW),
karena dinisbatkan langsung kepada zaman Nabi SAW. Hal ini
memberi asumsi bahwa beliau mengetahui dan menyetujuinya,

khususnya seperti masalah ini dimana zakat diletakkan di hadapannya

serta dikumpulkan atas perintahnya, lalu beliau memerintahkan untuk

mengambil dan membagikannya.
oa

-n U tLtb 3i ?W U tLtc (satu sha' mukanan, utou satu sha'

*ur*o1. l-atazt'r ini menunjukkan adanya perbedaan antara makanan

dan kurma, serta apa yang disebutkan sesudahnya. Al Khaththabi
meriwayatkan bahwa yang dimaksud dengan "makanan" di sini adalah

hinthefu (gandum yang bermutu bagus), dan sesungguhnya lafazh
"makanan" merupakan nama khusus bagi "hinthah". \a berkata, "Dalil
mengenai hal itu adalah disebutkannya sya'ir dan makanan-makanan

lainnya, sementara hinthah adalah jenis makanan yang terbaik."

Al Khaththabi dan lainnya berkata, "Maksud kata 'makanan'
adalah hinthah (gandum) ketika disebutkan secara mutlak (yakni tidak
dikaitkan dengan sesuatu). Jika dikatakan 'pergilah ke pasar

makanan', maka yang dipahami adalah pergi ke pasar gandum.

Apabila makna menurut kebiasaan (urfl telah mendominasi makna
suatu lafazh, maka harus dipahami berdasarkan makna tersebut. Sebab

makna yang telah mendominasi suatu lafazh apabila lafazh tersebut

diucapkan, makna inilah yang paling cepat ditangkap dalam pikiran."

Argumentasi ini ditanggapi oleh Ibnu Al Manlyar, dia berkata,

"Sebagian ulama madzhab kami mengira bahwa lafazh yang terdapat

dalam hadits Abu Sa'id 'sotu sha' makanan' menjadi dalil bagi
mereka yang berpendapat satu sha' hinthah (gandum), padahal ini
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adalah kesalahan yang mereka lakukan. Ini dikarenakan Abu Sa'id

pada mulanya menyebut makanan secara global, kemudian

menyebutkannya secara terperi nci."

Kemudian ia menyebutkan riwayat yang dinukil melalui jalur

Hafsh bin Maisarah (seperti akan disebutkan pada bab berikut), yang

sangat jelas mendukung apayan9 beliau katakan, yaitu denganlafazh
';3r1'aa\\, -J]j|'riut *rva o€', qw ,4 6b LF g (Kami biasa

mengeluurkan satu sha' makanan, sedangkan makanan kami adalah

sya'ir, anggur kering, keju dan kurmu). Ath-Thahawi telah menukil

riwayat yang serupa melalui jalur lain dari Iyadh, {* L'H 11 Qtan

t i da k di ke I uar kan s e I a i nnya).

Ibnu Al Manayyar melanjutkan, "Adapun kalimat 'ketika datang

Muav,iyah dan datanglah samraa', merupakan dalil bahwa makanan

itu bukan termasuk makanan pokok mereka sebelumnya. Hal ini
menunjukkan bahwa makanan itu belum banyak dan tidak pula

menjadi makanan pokok, lalu bagaimana bisa timbul dugaan bahwa

mereka mengeluarkannya sebagai zakat padahal ia belum ada?"

Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim meriwayatkan dalam kitab

shahih melalui jalur Ibnu Ishaq dari Abdullah bin Abdullah bin

Utsman bin Hakim, dari Iyadh bin Abdullah, dia berkata: Abu Sa'id

berkata ketika mereka menyebutkan sedekah Ramadhan di

hadapannya. ,'FI:: * i' .,t.a nr Jr-, ,# f L;i * r; lf iii I
/-u\i ,i4t e. ,yr'i'J6 ,y.i La':i f Lb'ri:\ 7a'ri ;; 7a

, . . t D, . o ,

ti{ ,-t "r )J $Jl 1 fr-P 
"-!A *J,jlJ', 'i :}ui ,gij 4 (Aku tidak akan

*unguluorkan selain ooo ,ori biasa aku 
'keluarkan 

pada masa

Rasulullah SAW: satu sha' kurmo, atau satu sha' hinthah (gandum),

atau satu sha' sya'ir, atau satu sha' keju. Seorang laki-laki yang

hadir berkata, "Alou dua mud gandum." Ia berkata, "Tidak, itu

adalah ketetapan Muawiyah, aku tidak menerimanya dan tidak pula

mengamalkannya.").
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Ibnu Khuzaimah berkata, "Penyebutan lafazh hinthuh (gandum)

dalam hadits Abu Sa'id tidak akurat, tapi saya tidak tahu siapa yang

menjadi sumber kesalahan tersebut. Adapun kalimat 'seorang laki-laki

yang hadir berkata...' dan seterusnya. menunjukkan bahwa

penyebutan hinlhah (gandum) pada awal hadits adalah suatu

kekeliruan. Sebab jika Abu Sa'id telah mengabarkan bahu'a tnereka

biasa mengeluarkan zakal pada masa Rasulullah SAW berupa satu

shu' gandum. niscaya laki-laki tersebut tidak akan berkata kepadanya,

'atau dul mud kurma'."

Abu Daud telah mengisyaratkan kepada riwayat Ibnu Ishaq ini

lalu berkata, 'osesungguhnya penyebutan lafazh hinthah (gandum)

pada hadits itu tidaklah akurat." Lalu ia menyebutkan bahwa

Muawiyah bin Hisyam telah meriwayatkan hadits ini dari Sufyan

"setengah sha' gandum", dan ini jugasuatu kesalahan. Begitu pula ia

mengatakan bahwa Ibnu Uyainah meriwayatkan hadits ini dari Ibnu

Ajlan. dari iyadh, disertai tambahan, rtt q Gtb ')1 (otuu saru sha'

tepung). Namun ia menyebutkan bahwa para ulama telah

mengingkarinya, sehingga Ibnu Uyainah meninggalkannya. Abu Daud

berkata, "Penyebutan lafazh "daqiq (tepung) adalah kekeliruan Ibnu

Uyainah." Ibnu Khuzaimah telah meriwayatkan melalui jalur Fudhail

bin Ghazwan dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata; ob ,3:bt ,F't

ry'* e't 4b ljr: i3' )l *3 y iu' .F :')'r'' Y
(Tidak ada yang dikeluarkan sebagai zakat [fitrah] pada masa

Rasulullah SAW kecuali kurma, anggur kering, serta sya'ir. Dan

belum ada pada masq itu zakat berupa hinthoh (gandum)". Imam

Muslim meriwayatkan melalui jalur lain dari Iyadh. dari Abu Sa'id, (i

* e Ga'ri ,yi U titi'ri ,f ',t Gb :obt * U Lp 6o*i
biasa mengeluarkan [zakatJ dari tiga macam; satu sho' kurnta, qtau

satu sha' .susu beku, atau salu sha' sya'ir). Seakan-akan dalam

riwayat ini ia tidak menyinggung anggur kering, karena bahan

makanan ini relatif sedikit dibandingkan ketiga makanan tersebut.
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Seluruh jalur periwayatan ini mcnunjukkan bahwa maksud
"nrakanan" pada hadits Abu Sa'id adalah selain hinlhuh (gandum).

Maka, ada kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah jagung, karena
jagurrg merupakan makanan yang cukup dikenal oleh penduduk Hijaz
saat ini serta makanan pokok yang memasyarakat di antara mereka. AI
Jauzaqi rneriwayatkan melalui jalur Ibnu Ajlan dari lyadh,

sehubungan dengan hadits Abu Sa'id, a1i')i '* U 6b'ti ;;.V Aw
(Sulu shu' kurnru, atau .yulu sha' sult (:;uluh .sulu.jenis sya'ir), uluu
salu shu'.lugung).

Al Karmani berkata, "Kemungkinan penempatan kalimat 'satu
shu' sya'ir...' dan seterusnya setelah 'satu ,y/za' makanan' termasuk
gaya bahasa menyebut kata yang bersifat khusus setelah kata yang

bersifat umum. namun gaya bahasa ini digunakan bila kata yang
bersifat khusus itu memiliki kedudukan )-ang lebih tinggi, sementara
di tempat ini tidak demikian."

Ibnu Mundzir berkata. "Kami tidak mengenal riwayat akurat

-mengenai 
gandum- dinukil dari Nabi SAW yang dapar dijadikan

pegangan. Pada saat itu, di Madinah belum ada gandum kecuali
sedikit. Ketika bahan makanan ini melimpah pada masa sahabat RA,
maka mereka berpandangan bahwa setengah s&a' gandum sama
dengan satu s/za ' sya'ir. Mereka yang berpendapat demikian itu adalah
para imam. maka tidak boleh berpaling dari perkataan mereka kecuali
berdasarkan pandangan orang yang setara dengan mereka."

Selanjutnya ia menukil riwayat dari Utsman. Ali, Abu Hurairah,
Jabir, Ibnu Abbas. Ibnu Zubair dan ibunya 

-Asma' binti Abi
Bakar- melalui sunad yang shahift bahwa mereka berpendapat, zakat
fitrah itu boleh dikeluarkan dalam bentuk setengah s&a' kurma. Ini
adalah pendapat pribadinya yang cenderung mendukung pendapat
madzhab Hanafi. akan tetapi hadits Abu Sa'id menunjukkan pendapat
yang dikemukakannya belum tepat. demikian pula halnya Ibnu Umar.
Dalam masalah ini tidak ada ijma' ulama. berbeda dengan pernyataan
Ath-Thahawi.
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Apabila dicermati, bahan-bahan makanan yang disebutkan

dalam hadits Abu Sa'id meski nilainya berbeda, namun ukuran zakat

yang dikeluarkannya adalah sama. maka seakan-akan yang dimaksud

adalah mengeluarkan jumlah tersebut dari bahan makanan jenis

apapun, tidak ada perbedaan antara hinthah (gandum) dan bahan

makanan lainnya. Ini adalah hujjah lmam Syaf i dan para ulama yang

sepaham dengannya. Sedangkan para ulama yang mengatakau

setengah sha' hinthah (gandum) sama dengan satu shu' sy'cr'ir.

menetapkan hal itu berdasarkan ijtihad yang didasarkan pada

pemikiran bahwa harga bahan makanan selain hinlhah saat itu relatif

sama. Sementara harga hinthah (gandum) sangat mahal' Akan tetapi

pendapat mereka itu berkonsekuensi bahwa harga itu dijadikan

patokan untuk menetapkan kadar zakat pada setiap waktu, sehingga

ukurannya berbeda-beda dan tidak pasti. Mungkin pada sebagian

keadaan harus dikeluarkan beberapa sha' gandum untuk mengimbangi

harga bahan makanan yang lain.

Dalil yang menunjukkan bahwa mereka melandasi pandangan

tersebut dengan pertimbangan harga, adalah riwayat yang dinukil oleh

Ja'far Al Firyabi dalam pembahasan tentang Shadaqatul ./ithr (zakat

fitrah); yaitu Ibnu Abbas ketika menjabat sebagai penguasa Basrah, ia

memerintahkan mereka agar mengeluarkan zakal fitrah seraya

menjelaskan bahwa zakat tersebut berupa salu sha' kurma'.. hingga

beliau mengatakan "...atau setengah sftc' gandum".

Ia (Al Firyabi) berkata, "Ketika Ali menjabat sebagai khalifah

dan menetapkan kebijakan menurunkan harga. maka Ibnu Abbas

berkata. 'Keluarkanlah zakat satu sfta' dari setiap bahan makanan'."

Keterangan ini menunjukkan bahwa beliau berpatokan dengan harga

dalam masalah tersebut, sedangkan pendapat Abu Sa'id adalah

berdasarkan ukuran (sukatan) seperti yang akan diterangkan.

Di antara penakwilannya yang sangat janggal adalah

perkataannya "sesungguhnya Abu Sa'id tidak mengetahui gandum

sebagai zakat fitrah", sedangkan hadits yang ada, menyatakan bahwa

dia mengeluarkan salu sha' hinthah, dimana setengahnya adalah
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sebagai sedekah sunah. Adapun lafazh pada hadits lbnu Umar

"Manu:;iu menetapkcrn yang selaru dengunnyu dua mud hinthuh

(g,andum)", yang dimaksud dengan "manusia" adalah para sahabat,

sehingga pendapat tersebut merupakan iima' (kesepakatan) mereka.

Demikian pula perkataannya dalam hadits Abu Sa'id yang

diriwayatkan oleh Abu Daud. "Munusiu pun menerima hal ilu".
Adapun perkataan Ath-l'hahawi "Setengah dari satu sha' gandum

yang dikeluarkan oleh Abu Sa'id adalah sebagai sedekah sunah",

sangat jelas bagaimana pendapatnya terkesan dipaksakan.

iiliwlQ t1i &etika Muawiyah datang).lmam Muslim memberi

tambahan dalam riwayatnya , frli; \i Ve L-:A ey & * i'J'i C
*":t * aflr'S5j (Kami senantiu.;a mengeluarkan zqkal tlemikiqn

hingga Muctwiyah datang menunaikun huji alau umrah lalu dia

berbicara dengan manusia ,_[khutbahJ di atos mimbur). Ibnu

Khuzaimah menambahkan, iil, rti'Sa'S @iu ketiku itu sebugai

khalifah).
o6 t 

J, 
o.j-r; ).tii- getara dengan dua ntud1. Dalam riwayat Imam

Muslim. f ,t tbtb'Jri 
7r1:Jt tfrn- q if s'i lrlku melihat 1ua mud

gandum Syam [samraa'J se.banding /:nFoy satu sha, 
.kurmu),

Ditambahkan pula. 
"* 

S t,:,J.i lq;r Jljl )lt ui 6i :l=,L 3i.i )u (Abu

Sa'id berkata, "Adapun aku akan senantiasa mengeluurkannya

selanta-lamanya selagi aku hidup.")., Imam _Muslim 
meriwayatkan

pula dari jalur Ibnu Ajlan dari Iyadh. \e? ) :Jt6.e y ii d_t ;<tl

*t f ir' ,,I; ^1tt )'i't y eLii 6 6 (Abu sa'id mengingkari

hal itu lalu berkata, "Aku tidak akan mengeluarkon kecuali apa yang

biasa aku keluarkan pada masa Rasulullah SAW."). Lalu dalam

riwayat Abu Daud melalui jalur ini disebutkan, tLtb ll 'Ii Lii ,
(Aku tidak akan mengeluarkan selamanya kecuali satu sha '). Dalam

riwayat Ad-Daruquthni, Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim disebutkan,
t . . t o. . . tq Pi l; ,ll+i t LsG a;J gti, ,r 'jui ,*i iT :'^)')ub lseorang
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lctki-luki hcrkula kepudunyu, "Dua mud gandum." la herkulu, "Titluk.

ilu odalah hargu [),ung ditetupkunJ Muuu'iyuh, uhr liduk

ntcnerimanyn dan liduk mengamalkunnyu."l. Riwayat-riwayal ini

telah dijelaskan.

Dalanr riwayat lbnr.r Khuzaimah disebutkan, 'F's c'S'ti :lli o€-i

iel,ir ,16r (Dun yang tiemikian itu utlalah perlamu kulinyu ntunruiu

mcnvebut duu mud). Hal ini menunjukkan lemahnya keterangan

bahwa ketetapan itu telah dilakukan oleh Umar dan Utsrnan. kecuali

jika dikatakan bahwa perawi hadits -Abu Sa'id- belum mendengar

kisah kedua sahabat tersebut dalam masalah ini.

Imam An-Nawawi berkata. "Para ulama yang membolehkan

mengeluarkan zakat f-rtrah sebanyak dua mud hinthah (gandum)

berpegang dengan perkataan Muau,iyah. namun ini perlu diteliti
kembali. Sebab. ini adalah perbuatan sahabat yang telah diselisihi oleh

Abu Sa'id dan sahabat lainnya yang lebih senior dalam menemani

Nabi SAW serta lebih mengetahui keadaan beliau SAW. Di samping

itu. Muawiyah menyatakan bahwa itu adalah pendapat pribadinya,

bukan sesuatu yang ia dengar dari Nabi SAW."

Pada hadits Abu Sa'id dijelaskan sifat Muawiyah yang sangat

komitmen dalam mengikuti jejak Nabi SAW serta berpegang dengan

Sunnahnya, dan tidak melakukan ijtihad selama ada nash yang

menerangkannya. Perbuatan Muawiyah dan persetujuan manusia

atasnya menunjukkan bolehnya melakukan ijtihad, dan itu merupakan

hal yang terpuji. Namun jika dalam persoalan yang dimaksud terdapat

nash, maka ijtihad tersebut tidak dapat dijadikan pegangan.

76. Sedekah Sebelum Id (Hari Raya)

;k's ';i *'t *\'* d'oi t;z t'r

:fu'J\t

''{''; it,f
rlt - i!'fi iJ'

l' JJ l)' J
>
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1509. Dari lbnu lJmar RA bahwasanya Nabi SAW

memerintahkan (nrengeluarkan) zakat fitrah sebelum manusia kcluar

menu.iu shalat (ld).

). tor. o, ., " t,lt- 'r,1to. \n,, ,, or i, . (",
o.irt .if; W e e p 15 t;[! a;.e al ,,b; gr-u.Jt ]* o:, _,
', .' :-.:' , "': 

'o o 
.' 

^" 
o

j\{'1 :y ;\ Jv': ,i.tu q Gw p.;st ti &': * ot |k
,_F\ u\\;,)r,y;:r \,\.b

1510. Dari Abu Sa'id Al Khudri na. Oi, U.rtu,u, "Ku*i biuru

mengeluarkan pada masa Rasulullah SAW di hari raya Fitri satu sha'

makanan. Abu Sa'id berkata "Makanan kami adalah: sya'ir. anggllr

kering, keju dan kurma."

Keterangan Hadits:

(llab .sedekah sebelum @. yakni sebelum manusia keluar untuk

melaksanakan shalat Id: dan setelah shalat Subuh. menurLlt Ibnu At-
Tin.

Ibnu Uyainah berkata dalam kitab Ta.fsir-nya. bahwa

diriwayatkan dari Amr bin Dinar. dari lkrimah. dia berkata.

"Seseorang mengeluarkan zakatnya pada hari rat/a Fitri sesaat

sebelum ia shalat, karena sesungguhnya Allah SWT telah berfirman,

'Sesungguhnya beruntunglah orqng yang membersihkan diri (dengan

beriman). Dan ia menyebut namo Tuhannya lalu iu shalat '." (Qs. Al
A'laa (87): 14-15) Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah melalui jalur

Katsir bin Abdullah dari bapaknya, dari kakeknya, bah*'asanya

Rasulullah SAW ditanya tentang ayat ini. maka beliau bersabda. '-Ia

turun berkenaan dengan zakal fitrah'."

Kemudian dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan hadits

Ibnu Umar yang telah dijelaskan pada bab pertama. Demikian juga

hadits Abu Sa'id yang telah disinyalir pada bab sebelumnya. Adapun
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hadits Ibnu lJmar menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan "hari

raya Fitri" adalah awal waktunya, yakni waktu antara shalat Subuh

hingga dilaksanakannya shalat Id. Namun lmam Syafi'i ntetnahami

pembatasan pada sebelum shalat Id hanya bersifbt mu.:luhuh (disukai).

karena sepanjang hari itu dapat dikatakan sebagai hari raya Filri (ldul

Fitri).

Abu Mi'syar meriwayatkan dari Nafi'. dari Ibnu tJntar. dengarr

tafazh; "i'ii ,'Jti')'# '^;i o;aliP , jJ ii *, ,€-r^, li u7i; o6

*t f (Beliuu memerintahkan kami mengeluurkun zukut ./itrah

sehelum kumi shulut. Keliku selesai (shalnl), beliuu memhagikannya

di anlura mereku dan bersabda, "Cukupiluh mereka supaya tiduk

rneminta-mintu."). Akan tetapi. Abu Mi'syar adalah perawi yang

lemah. Sementara itu. Ibnu Al Arabi telah keliru saat menisbatkan

tambahan ini kepada Imam Muslim. Sisa pembahasan tentang hukum

masalah ini akan dijelaskan pada bab berikutnya.

77. Sedekah (Zakat) Fitrah (Diwajibkan) Atas Orang Merdeka
dan Budak

to

6)31
,
--t. - . r.) 5 '.,, ; '\-njl )

\) (.) r'J r t-_.

Az-Zuhri berkata tentang budak
"Dikeluarkan darinya zakat niaga dan

t-rtrah."

l,t 6 t. ,

G ,5-P)\ JL'-r
cc

,4t
yang akan diperdagangkan,

dikeluarkan darinya zakat

Cz

*'t *
to

rl l"' lr'JJ.t*)t)

| ,f'; ,,lU tnZ
.U

sJl )c -,st;, ,Jt)

^. /. t o. /
d)t 6e) -*.lt,f

zO
r.- o f

l_\ L,l9 _al- --b;dl aJ-a

.\ot-;t\,* 4
'*)(, J\?t
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li. r* 7r* ,*;"* t r.6r 
'Jte';;, € GG'ri ;'a Gb,' u, y , / / ,

;S' i iyt yi -;;u ;A' ,# \;iL ?n' '4j'p. ,r'ote*

;r ,t p f,Jt': 7-,.sr .f &'p s\'lK .(* -J*G

\U"#-';"1, W" t;.e:? \t'*j'.* ;t)'tk't 4"; *,b1.

j;;'ri itr prlt',1:t'i+l fik't

151 I . Dari Ibnu Umar RA. dia berkata. "Nabi sAW mewajibkan

sedekah (zakat) fitrah 
-atau 

ia berkata, "Ramadhan"- atas laki-laki

dan wanita, orang merdeka dan budak, berupa satt sha' kurma atau

satu sfta' syu'ir." Lalu manusia menyetarakannya dengan setengah

shu' burr (gandum). Maka Ibnu Umar RA mengeluarkan zakat berupa

kurma. Ketika penduduk Madinah mengalami krisis kurma, beliau

mengeluarkan zakat berupa sya'ir. Ibnu Umar membayarkan zakat

anak kecil dan orang dewasa hingga ia biasa membayarkan zakatnya

anakku. Ibnu Umar RA biasa menyerahkan zakat itu kepada orang-

orang yang menerimanya, dan mereka mengeluarkan zakat tersebut

satu atau dua hari sebelum hari raya Fitri."

Keterangan Hadits:

Ada yang berpendapat bahwa judul bab ini merupakan

pengulangan bab "sedekah (Zakat) Fitrah atas Budak dan Selainnya

dari Kaum Muslimin". Persoalan ini dijawab oleh Ibnu Rasyid dengan

dua kemungkinan; Pertama, Imam Bukhari bermaksud menguatkan

pertentangan antara keumuman kalimat "dan budak" dengan makna

implisit "dari kaum muslimin". Kedua, ia bermaksud menjelaskan

bahwa kewajiban zakal atas budak itu dilihat dari eksistensinya

sebagai harta, bukan sebagai seorang manusia. Mana di antata

kemungkinan itu yang benar, maka tidak ada perbedaan hukum antara

yang muslim dan kafir dalam masalah ini.
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Ibnu Al manayyar berkata, "Dalam bab 'sedckah (Zakar) Fitrah

atas Budak dan selainnya dari Kaum Muslimin' Imam Bukhari

bermaksud menjelaskan bahwa zakat f-itrah itu tidak dikeluarkan dari

orang kaflr. Oleh sebab itu, ia membatasinya dengan laf-azh 'dari

kaum muslimin'. Sedangkan dalam bab ini. ia bermaksud

membedakan orang yang wajib mengeluarkan zakal atau diba,'"arkan

zakatnya setelah terpenuhi syarat tersebut. Oleh sebab itu. syarat

tersebut tidak disebutkan lagi di tempat ini."

-};Jt e 6'i': rr6Jt C 6'i :.'trJJJ.,$ i^-Jt €'*]')t'Sa16z-
Zuhri berkala tentang budak yong akan diperdagungkan,

"Dikeluarkan darinya zakat niaga dan dikeluarkan darinya zukat

fitruh.").

Ibnu Mundzir dalam kitabnya Al Kabir menyebutkan riwayat ini

dengan jalur periwayatan yang maushul, namun saya belum meneliti

sanad-nya. Abu Ubaid dalam krtab Al Amwal menyebutkan sebagian

.sanad-nya. dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada

kami dari Al-Laits. dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dia berkata P d
.Uat ik1 tl.a:tb A *{i )');g') l-;,Ii'J, Qiclak ada kewaiiban zakat

alas ,seorang budak dan tidak pula dizakati oleh maiikunnya kecuali

zakat fitrah). Apa yang dinukil oleh Imam Bukhari dari Az-Zuhri

merupakan pendapat mayoritas ulama. Sementara An-Nakha'i, Ats-

Tsauri dan para ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa seorang

majikan tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah atas nama budaknya

yang diperdagangkan, karena majikan telah berkewajiban

mengeluarkan zakat (harta) dari budak tersebut, sementara tidak ada

dua kewajiban zakat pada satu harta.

';3t 
4 fif i' €'t'* y.t orK (maka biasanya lbrut (Jmar

mengeluarkan zakal berupa kurma). Pada riwayat Imam Malik dalam

kitab Al Muv,aththa' dari Nafi' disebutkan, '.'1,!r 'tiLf | ';,L ;.t o€

ff C';i ^:$i.,-6;:,lt ,Pt :'ir: Q. (Biasanta lbnu Umar tidak
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mcngcluurkan [zakut] kecuuli herupa kurma padu zukut /itruh,
kacuuli salu kali dimuna iu mengeluurkunnyu herupa syu'ir).

Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah melaluijalur Abdul Warits dari

Ayyub disebutkan, tyt, fr; ft At ,Pi ;li r:1-* J.t ,sr? lBiuscmyu

lbnu Umar apabilu mengeluurkun lzukatJ, muka ia mengeluarkan

kurma kecuuli padu sulu lahun).

;'jstit (mengulami krisis), yakni sangat membutuhkan. Dikatakan,

;p \r.'i*i (aku krisis terhadap sesuatu), apabila aku sangat

membutuhkannya namun tidak mendapatkannya.

Pada hadits ini terdapat keterangan bahwa kurma merupakan

bahan makanan paling utama untuk dikeluarkan sebagai zakat fitrah.

Ja'far Al Firyabi meriwayatkan melalui jalur Abu Miljaz, dia berkata,

,l .#i I ,jd t?' *Ji >tii ,-,:'3r q Pi f,r1 ,iirr e;)i'r3 :& il i
€,6bi uU iri CS (Aku berkara kepada lbnu (Jmar. "Allah telah

memberi kelapangan, semenlora gandum lebih baik daripada kurma,

maka tidakkah engkau mengeluarkan [zakat fitrahJ berupa gandttm? "

Dia menjawab, "Aku tidak memberikan [mengeluarkanJ kecuali

seperti opa yang biasa diberikon [dikeluarkanJ oleh paro

sahabatku.").

Dari keterangan ini dapat disimpulkan, bahw'a mereka biasa

mengeluarkan zakat fitrah berupa jenis makanan pokok yang paling

utama, sebab kurma adalah jenis makanan pokon yang paling utama

daripada bahan makanan lain yang disebutkan dalam hadits Abu

Sa'id, meskipun Ibnu Umar memahami kekhususan kurma dalam hal

itu (zakat).

zakatnya anakku). Dalam naskah Ash-Shaghani disebutkan, "Abu

Abdillah (lmam Bukhari) berkata, 'Maksudnya adalah anakku (yang

bernama) Nafi'." Perkataan Naf ini menjadi dalil bagi judul bab.

Cara menyimpulkan dalil darinya adalah; bahwasanya Ibnu Umar.
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sebagai perawi hadits, tentu lebih mengetahui maksud hadits yang

diriwayatkannya daripada orang lain. Jika yang dimaksud adalah

rezeki mereka saat Nafi' masih menjadi budak, maka tidak ada

persoalan. Sedangkan jika yang dimaksud adalah rezki nrereka setelah

Nafi' dimerdekakan, maka kemungkinan hal itu dilakukan oleh lbnu

Umar secara suka rela, atau mungkin dia berpendapat wajib atasnya

untuk membayar zakat fitrah bagi semua orang yang berada dalam

tanggungannya, meski bukan orang yang wajib ia beri nafkah.

Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Musa bin Uqbah dari

Nafi', :ui ,F *s ,*\1 e'u !;b V Pt iG i q:s3i oG ,o ;r oi

'e q\-i- ) 165 U& a ost ,a.i;t Et *1 ,-51 ,* ,4 u'F-

(buhwasanya lbrut Umar biasa mengeluarkun zakat Jitrah atas nqmu

semuo budak miliknya, baik yang berada cli tempatnya alaupun di
negeri lain. Dia jugo mengeluarkan zakat .fitrah atas noma .temuo

orang yang berada dalam tanggungannyc+ baik anak kecil maupun

orang dewaso, serta budak milik istrinyo. Padahol, dia memiliki

mukatab [budak yqng dijanjikan untuk dimerdekakan dengan

membayor secoro dicicilJ tapi tidak dizakatinya).

Ibnu Mundzir meriwayatkan melalui jalur Ibnu Ishaq, dia

berkata: Nafi' telah menceritakan kepadaku, a5:*, Lf" o€ '1'L;) oi

E')'4els')',#ef ,ei"-,eyre';|4s *,yi * y,
(bahv'a lbnu Umar biasa mengeluarkan zakat fitrah atos noma

penghuni rumahnya, baik orang merdeka moupun budak, anak kecil

moupun orang dewosa, orang muslim maupun kafir di ontora para
budok). Hal ini memperkuat pandangan Ibnu Rasyid di atas,

sementara Ibnu Mundzir memahami bahwa Ibnu Umar mengeluarkan

zakat fitrah atas nama budaknya yang kafir hanya sebagai sedekah

sunah.

W'F- y-ttrr *p:; u'i, il' ej'* ;.r oG1 (dan biosanya lbnu

Umar memberikan zakat kepado orang-orong yong menerimanya),

yakni orang-orang yang ditunjuk oleh imam untuk mengurus dan

,s-_
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mengambil zakat. Demikian yang ditegaskan oleh lbnu Baththal.

Sedangkan menurut Ibnu At-Taimi, maksudnya (lbnu Umar

memberikan zakat. kepada) orang yang mengatakan. "aku butuh". 'l'api

pendapat pertama lebih kuat dan didukung oleh keterangan dalam

naskah Ash-Shaghani yang dicantumkan setelah hadits, f in i.i',:ri
,)';u.lJ. ! d+il ;t'eu:;" r j'i; :LiAt '$ 

1,ttu Abttilluh fimam BukhuriJ

berkata, " Mereka biasa memherikan zakat Jitrah kepacla para
pengumpul zukut bukan langsung kepuda orang-orang miskin.").

Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah melalui jalur Abdul Warits dari

Ayyub disebutkan. ,r,*,Jid' 'ti tty,jr.i t;a- '* it iri.r; ,i
t'"i-':i ii P,..t+ ,jU tJ"6ir .i,t;-Qaru berkata, "Kapan tbnu (Jmar

biasa mengeluarkqn zakat?" Dia berkato, "Apabila pengurus zakal
telah duduk [siap menerima zakatJ. " Aku bertanya, " Kapankah
biasanya para pengurus duduk? " Dicr menjawab, "Satu atau dua hari
sebelum hari raya Fitri.").

Riwayat Imam Malik dalam kitab Al Muwaththa' dari Nafi
menyeburkan. .W,|y e,+ '9" t'l' Jl .),;st i€ i'63- og ,i j.t oi
-y'ti 

t''* @attwqsanya lbnu (Jmar biasa mengirim zakat fitrah
kepada pengurus zakat dua atau tiga hari sebelum hari raya Fitri).

Imam Syaf i telah menukil hadits tersebut melalui Imam Malik
seraya berkata, "Ini adalah baik dan aku menyukainya." (Yakni
menyegerakan membayar zakat sebelum hari raya Fitri).

Dalil lain yang mendukung pandangan tersebut adalah hadits
yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang

wakalah (perwakilan) dari Abu Hurairah, dia berkata, nt J'*: &:
oU;, a€ i y, *t y li,, uS- gasutullah SAW mewrt iit on

kepadaku untuk menjaga zakqt Ramadhan). Hal ini menunjukkan
bahwa mereka menyegerakan membayar zakat. Namun Al Jauzaqi
justeru memahami sebaliknya, dimana ia menjadikan hadits itu
sebagai dalil bolehnya mengakhirkan pembayaran zakat fitrah setelah
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hari raya Fitri. Namun tidak dipungkiri .iika hadits tersebut

mengindikasikan kedua pendapat ini.

78. Sedekah (Zakat) Fitrah atas Anak Kecil dan Orang Dewasa.rr

,/^r.J,^

{t * A, ,rb )t J"-', e't :Jt3 ^u bt e't'; it .f
'ir, *<O *dr ,b ;,i i Gw'ri p, a GG p;sr i:*

1512. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata. "Rasulullah SAW

mewajibkan sedekah (zakat) fitrah (berupa) satu sha' sya 'lr atau satu

sha'kurma atas anak kecil maupun orang dewasa, dan orang merdeka

maupun budak."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar melalui jalur Yahya

Al Qaththan dari Ubaidillah bin Umar Al Umari. dari Nafi. dari lbnu

Umar, yang telah dijelaskan.

Penutup

Pembahasan tentang zakat ini memuat 172 hadits marfu '. Hadits

yang memihki sanad yang lengkap (maushul) berjumlah 119 hadits.

sedangkan sisanya hanya sebagai penguat atau dengan sanad yang

mu'allaq. Hadits yang disebutkan secara berulang sebanyak 100

hadits, sedangkan yang tidak mengalami pengulangan berjumlah 72

hadits. Semua hadits tersebut diriwayatkan pula oleh Imam Muslim

kecuali 17 hadits, yaitu hadits Abu Dzar bersama Utsman dan

,c

.-dri3r,

t' Dulu, salalr satu naskah terdapat tambahan, "Abu Amr berkata,'tJmar. Ali. Ibnu Umar, Jabir.

Aisyah, Thawus, Atha' dan lbnu Sirin berpendapat bahwa mengeluarkan zakat harta anak !'atim
adalah wajib'. Az-Zdtri bcrkata, 'Dan hartaorang gila wajib dikeluarkan zakatnya'."
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Muawiyah, hadits Ibnu Umar tentang celaan bagi mereka yang
menyimpan harta, hadits Abu Hurairah "Hori Kiamal tidak akan
lerjadi hingga harta melimpah di anlara kulian", hadits Adi bin
Hatim "DLta orang laki-laki datang, salah satunya mengadukan beban
hidup". hadits Aisyah "siapakah di antaro kami yong lebih dahulu
menyusulmar", hadits Ma'an bin Yazid tentang bersedekah kepada
anak sendiri, hadits Abu Bakar Ash-Shiddiq mengenai sikapnya yang
memberikan seluruh hartanya, hadits Abu Hurairah ',Sebaik-baik
sedekah adalah ketika dalam keadaan terpenuhi (kebutuhannlo)",
hadits Anas dari Abu Bakar tentang zakat, hadits Ibnu Umar *Tidak

boleh mengumpulkan yang terpisah dan tidak boleh memisahkan yong
terkumpul". hadits Abu Sa'id tentang kisah Zainab (istri Ibnu
Mas'ud), hadits Abu Las tentang menunggang unta sedekah, hadits
Az-Zubair "Salah seorang di antara kamu mengambil talinya lalu
mengumpulktn kayu bakor". hadits Sahal bin Sa'ad ',Bukit Uhud
mencintai kita dan kita mencintainya", hadits Ibnu lJmar ,,Apa

(tananam) yang disiram dengan air hujan dikeluarkan zakarnya
sebanyak sepersepuluh",hadits Al Fadhl bin Abbas tentang shalat di
Ka'bah, dan hadits Abu Hurairah tentang kisah seorang laki-laki dari
bani Isra'il.

Pembahasan ini juga memuat 20 Atsar dari sahabat dan tabi'in,
di antaranya adalah atsar umar tentang perkataannya kepada Hakim
bin Hizam ketika enggan menerima bagiannya dari harta .fai'. Allah
Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi lebih mengetahui yang benar.
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, ir, -- 
.

f--il-jl.rlF:

25. KITAB HAJI.32

l. Kewajiban Haji dan Keutamaannya

Firman Allah. "Mengerjakan haii adalah kewujiban ntanusia
terhadap Allah, yaitu (ba4i) orang yang sanggup menempuh
perjalanan ke Baitullah (Ka'hqh). Barangsiapu mengingkari
(kewa.jiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak
memerlukan sesuatu) dari sentesta alant." (Qs. Aali 'lmraan (3):97)

J;'t .Ar)'1;it i's: i6 \;4:L fit 'n1 cG ;, ir -,u ;t / 'o t

,bi "Wr _[1; '# u, ;i'rr tir-, *': & il:t ;; ^|t

-r;ar ;': tr *i lb dt ,rb ut',p; li )*': ay
'-;j' .+ o:tp ,lo itU; 11 "i,' 

'j-', i :"Jta ilr pr j1
!- \: \)

,r ,is \"^L'd;:$i aurLr i * \ (; q, Gi u'r\i
..i o.-'

.7 r:'r)r .a; 
*p d.i:

1513. Dari Abdullah bin Abbas RA. dia berkata, "Al Fadhl
membonceng Rasulullah SAW, lalu datanglah wanita dari suku
Khats'am dan Al Fadhl melihat kepadanya, lalu ia pun melihat kepada

32 
Dalam salah satu naskah disebulkan "kirab manasik".
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Al Fadhl. Maka Nabi SAW memalingkan wajah Al Fadhl ke sisi yang

lain. Wanita itu berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah

mewajibkan hamba-Nya menunaikan haji! Bapakku sudah sangat tua

dan ia tidak mampu duduk di atas unta, apakah (boleh) aku

menghajikannya (mewakilinya)?' Beliau SAW bersabda, 'Ya'. Yang

demikian terjadi pada haji wada'."

Keterangan Hadits:

Demikian yang terdapat dalam riwayat Abu Dzar, sementara

dalam riwayat yang lain tidak mencantumkan kata "basmalah".

Demikian juga dengan kata "bab". Sedangkan dalam riwayat Al Ashili
tertulis, "Kitab Manasik".

Imam Bukhari sengaja membahas lebih dahulu persoalan haji

sebelum puasa, karena memperhatikan korelasinya sebagaimana yang

telah diterangkan pada mukaddimah kitab ini (Fathul Bari).
Kemudian Imam Bukhari menyusun pembahasan haji berdasarkan

maksud-maksud yang memiliki keserasian. Ia memulai pembahasan

dari masalah yang berhubungan dengan mawaqiit (batas-batas),

kemudian masalah memasuki kota Makkah serta hal-hal yang

berkaitan dengannya, lalu penjelasan tentang sifat haji dan hukum-
hukum umrah, kemudian larangan bagi orang yang ihram, dan ditutup
dengan pembahasan tentang keutamaan kota Madinah. Adapun

keserasian urutan-urutan ini cukup jelas bagi mereka yang mau

mencermatinya.

Secara etimologi (bahasa), kata *Al Hajju (haji)" berarti Al

Qashdu (menuju sesuatu dengan sengaja). Al Khalil berkata, "Lafazh
Al Qashdu sering digunakan untuk perkara yang diagungkan."

Adapun menurut terminologi (syariat), haji adalah sengaja

menuju ke Baitul Haram (Ka'bah) disertai amal-amalan yang khusus.

Kewajiban haji merupakan masalah agama yang harus diketahui

oleh semua kaum muslimin, dan tidak ada alasan bagi seorang pun

untuk tidak mengetahuinya. Para ulama sepakat bahwa kewajiban ini
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hanya sekali dan tidak berulang kecuali karena sebab lain, seperti

nadzar. IIanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan,

apakah haji merupakan kewajiban yang mesti segera dilakukan (huri)
ataukah kewajiban yang dapat ditunda (tarakhi)? Ini merupakan
persoalan yang sangat masyhur di kalangan ulama.

Sehubungan dengan awal mula penetapan kewajiban haji, maka

sebagian pendapat mengatakan bahwa haji telah diwajibkan sebelum

hijrah (ini adalah pendapat yang ganjil), dan ada juga yang

mengatakan setelah hijrah. Kemudian ulama juga berbeda dalam
memastikan tahun ditetapkannya kewajiban haji. Sebagian
mengatakan tahun ke-6 H. karena pada tahun ini turun firman Allah
SWT, "Dan sempurnakilnkth haii dan Umruh bagi Allah." (Qs. Al
Baqarah (2): 196) Alasan pendapat ini adalah bahwa maksud
"menyempurnakan" adalah awal mula ditetapkannya kewajiban.
Pendapat ini dikuatkan oleh bacaan dari Alqamah, Masruq, dan
Ibrahim An-Nakha'i terhadap ayat di atas, yaitu "Wa Acliimuu (dan
tegakkanlah)". Keterangan ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari melalui
sanad-sanad yang shahih dari mereka. Menurut pendapat lain bahwa
maksud "menyempurnakan" adalah menyelesaikan manasik haji
apabila telah dimulai. Artinya, kewajiban haji telah ditetapkan
sebelum ayat itu turun.

Dalam kisah Dhammam telah disebutkan perintah menunaikan
haji, sementara kedatangan beliau 

-menurut 
keterangan Al Waqidi-

adalah tahun ke-5 H. Hal ini -jika terbukti akurat- menunjukkan
kewajiban haji telah ditetapkan sebelum tahun ke-5 H atau ditetapkan
pada tahun tersebut. Masalah ini akan disebutkan pada awal
pembahasan tentang umrah.

Adapun mengenai keutamaan haji sudah sangat masyhur kita
ketahui, khususnya tentang ancaman bagi siapa yang
meninggalkannya sebagaimana yang disebutkan dalam ayat, dan har
ini akan disebutkan pada bab tersendiri. Akan tetapi, di sini Imam
Bukhari tidak menyebutkan selain hadits tentang wanita dari bani
Khats'am. Sementara korelasi hadits tersebut dengan judul bab tidak
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begitu jelas. Seakan-akan Imam Bukhari hendak menetapkan

kcutamaan ha.ii dari sisi anjuran untuk melaksanakannya. dimana

orang tua yang sudah tidak mampu bergerak diharuskan mewakilkan

kepada orang lair-r tanpa ada alasan untuk meninggalkannya.

Pembahasan tentang hadits wanita bani Khats'am serta

perselisihan dalam sanad-nya pada Az-Zuhri akan diterangkan pada

bagian akhir tentang hal-hal yang diharamkan saat ihram. Sedangkan

maksud dicantumkannya di sini adalah untuk menafsirkan kata

"mampti'yang ada dalam a-vat. dimana batas kemampuan tidak hanya

khusus berkenaan dengan bekal dan kendaraan, bahkan berkaitan

dengan harta dan tisik. Karena jika pengertian kemampuan itu hanya

terbatas pada bekal dan kendaraan. niscaya orang yang rnenderita sakit

kronis dan tidak dapat menggerakkan badannya juga diwajibkan untuk

berangkat menaiki kendaraan meski sangat rnenyulitkannya.

Ibnu Mundzir berkata. "Kebenaran hadits yang menyebutkan

bekal dan kendaraan tidak dapat dibuktikan." Adapun a-vat yang

disebutkan bersifat umum bukan bersifat global yang membutuhkan

penjelasan. Seakan-akan ayat itu memberi beban 
-untuk 

menunaikan

haji- bagi semua yang mampu. baik dari segi materi maupun fisik.

Perbedaan pendapat mengenai hal itu akan disebutkan saat membahas

hadits di atas.

Catatan

Manusia dalam hal ini terbagi menjadi dua:

Pertoma. golongan yang wajib menunaikan haji dan yang tidak

wajib.

Kedua. golongan para budak" orang-orang yang tidak dibebani

kewajiban syariat (ghairu muknlloJ), dan orang-orang yang tidak

mampu.

Orang-orang yang tidak wajib menunaikan haji terbagi menjadi

dua:
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a). (iolongan yang ha.f inya sah jika digantikan oleh orang lain.

b). Golongan yang hajinya tidak sah jika diganlikan oleh orang rain.
'l-ermasuk dalam golongan ini adalah budak dan orang yang
tidak dikenai beban syariat.

Sedangkan orang yang mampu menunaikan haji juga terbagi
menjadi dua bagian:

I ). Golongan yang hajinya sah bila dilaksanakan sendiri.

2). Golongan yang hajinya tidak sah bila dilaksanakan sendiri,
termasuk orang yang tidak dapat membedakan baik dan buruk
(ghairu mumayyiz).

Lalu. orang yang hajinya tidak sah bila dilakukan sendiri terbagi
pula meniadi dua:

i). Golongan yang bisa digantikan orang lain.

ii). Golongan yang tidak dapat digantikan oleh orang rain, termasuk
orang kafir.

Dari sini. jelaslah bahwa tidak ada syarat sahnya haji kecuali
Islam.

2. Firman Allah,

<;l e* U:'"r-;{, t' e,y U |r.i-,b y *t ral trfu-1

.tlt'"'jstt tlfu
"Mereka okan darang kcpadamu dengan berjalan *oki, dsn

mengendarai unta yang kurus. mereko datang dari segenap jalan luas
yong jauh supqyo mereka menyalesikon berbagai monfaor bagi
mereko". (Qs. AI Hajj (22): 27)

Lafazh " fii aoj an" bermakna jalan-jalan yang luas.
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d$l -.a t(JJ

. t.1
d]JJ 4:L>

1514. Dari tbnu Syihab bahwa Salim bin Abdullah mengabarkan

kepadanya, sesungguhnya [bnu Umar RA berkata, "Aku melihat

Rasulullah SAW mengendarai untanya di Dzul Hulaifah. kemudian

beliau niat dan mengucapkan talbiyah (ihram) hingga33 unta yang

dikendarainya telah berdiri tegak (beliau siap di atas kendaraannya)."

l& i' ,f t;rr1L -t";i 
^';)

1515. Dari Jabir bin Abdullah na, Uutrru ihram Rasulullah

SAW adalah dari Dzul Hulaifah ketika unta yang dikendarainya telah

berdiri dengan sempurna (Beliau siap di atas kendaraannya). Anas dan

Ibnu Abbas r adhiyal la hu anhumj uga meriwayatkannya.

Keteransan Hadits:

Dalam bab ini. Imam Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa

kendaraan bukanlah syarat yang mewajibkan haji.

Ibnu Al Qishar berkata, "Pada ayat itu terdapat dalil bagi lmam

Malik bahwa kendaraan bukanlah syarat bagi perjalanan menunaikan

haji, sebab orang yang tidak sependapat mengatakan bahwa haii tidak

waiib bagi orang yang hanya berjalan kaki, padahal ayat tersebut tidak

.^r\
qE;ut & el

3:i 
Dalam salah satu naskah disebutkan, si "Ket*a"
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nrcngatakan dcmikian." Meski demikian, perkalaan beliau masih perlu

dianalisa lebih lanlut.

nth-'l"habari meriwayatkan melalui .ialur [Jmar bin Dzar, dia

berkata, Mujahid berkata, "Mereka dahulunya menunaikan haji

dcngan tidak menaiki kendaraan. maka Allah SWT menr"trunkan ayat.

'Nlereku dutang kepudamu dengun ber.lalan kaki dan mengendarui

untu yong kurus'. Maka. beliau memerintahkan mereka membawa

bekal serta diberi keringanan untuk menaiki kendaraan dan melakukan

perdagangan."

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan melalui jalur Muhammad

bin Ka'ab, dari Ibnu Abbas. \?i'Grt ofi ) oi W lti ,7 j,i 6
,, 6 t t ^

Cfv F Jir )lrt !'jiu-1 :J'X &l .r) (Tidak ado sesuatu yang luput

iorit, dan trrorr, .sangal mentberalkunku seluin aku ticluk

menunaikan huii dengan ber.jalan kaki, karena Allah SWT telah

befiirman. " Mereka dolang kepadamu dengan ber.ialan kaki dan

mengendarai unla yang kurus.").

Dalam ayat tersebut Allah menyebut terlebih dahulu orang-

orang yang berjalan kaki sebelum mereka yang menaiki kendaraan.
tot{i-\)r 'o'})t, V6O (l-afazh "/iiaaian" artinya jalan-jalan yang

luas). Yahya dan Al Farra' berkata dalam kitab Al Ma'anisehubungan

dengan surah Nuh, "Firman-Nya'Jijaujan' bentuk tunggalnya adalah

'.fajjun' yang berarti jalan yang luas." Pendapat ini dibantah oleh Al
Ismaili, dia berkata, "Dikatakan bahwa makna '.fajjun' adalah jalan

yang terdapat di antara dua gunung. Jika tidak demikian keadaannya,

maka tidak dinamakan'fajjun'. Sementara Abu Ubaid dan Al Azhari

menandaskan bahwa makna 'fajjur' adalah jalan yang luas. Penulis

kitab Al Muhkam menukil bahwa makna '.fajjun' adalah jalan luas di
gunung atau ke arah gunung, ia lebih luas dari syi'b Qalan setapak)."

Kemudian Ibnu Abi Hatim dan Ath-Thabari meriwayatkan

melalui jalur Ali bin Abi Thalhah dari lbnu Abbas tentang firman-Nya
'lijaajan" dalam surah Al Anbiyaa (21) ayat 31, yakni jalan-jalan

37(' _ FA,IEI'L BAAru



yang berbeda-beda. Sedangkan yang diriwayatkan melalui .ialur
Syu'bah dari Qatadah disebutkan. bahwa artinya adalah jalan-jalan

dan tanda-tanda.

Abu Ubaidah berkata dalam kitab Al Maiaz, "Lafazh '.fai.jun

'umiiq' artinya sangat dalam. Ini merupakan penafsiran lafazh 'amiiq.

Jika dikatakan bi'run amiiqalul qa'ri, artinya dasar sumur tersebut

sangat jauh (dalam) ke bawah."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar

tentang ucapan talbiyah Rasulullah SAW ketika untanya telah berdiri

tegak, serta hadits Jabir yang serupa dengannya yang akan disebutkan

setelah beberapa bab. Adapun maksud disebutkannya di tempat ini
adalah sebagai bantahan bagi mereka yang berpandangan bahwa

melaksanakan haji dengan berjalan kaki adaiah lebih utama, karena

orang yang berjalan kaki lebih dahulu disebutkan daripada orang yang

berkendaraan. Maka Imam Bukhari menjelaskan bahwa jika berlalan

kaki itu lebih utama, niscaya Nabi SAW akan melakukannya.

berdasarkan dalil bahwa beliau SAW tidak memulai ihram melainkan

setelah unta yang dikendarainya telah berdiri tegak.

Pernyataan ini telah disebutkan oleh Ibnu Al Manayyar.

Sedangkan ulama yang lain mengatakan, Ietak kesesuaian hadits

tersebut dengan ayat adalah bahwa Dzul Hulaifah termasuk ".fajjun

Amiiq (alan luas yang jauh [araknya]"), sehingga sangat sesuai jika
ditempuh dengan naik kendaraan berdasarkan firman Allah, "dan

dengan mengendarai unta yang kurus".

Menurut Al Ismaili. dalam kedua hadits tersebut tidak ada

keterangan yang berhubungan dengan judul bab. Tapi perkataan ini
dibantah. karena dalam kedua hadits tersebut terdapat isyarat bahwa

berkendaraan adalah lebih utama. Maka, dari sini dapat disimpulkan

bolehnya menunaikan haji dengan berjalan kaki.
.. to. r .,,

J* i.t) 
-,r;i i)t) (diriwayatkan pula oleh Anas dqn lbnu Abbas).

yakni keterangan bahwa Nabi SAW mengucapkan talbiyah setelah

unta yang dikendarainya telah berdiri tegak. Hadits Anas akan
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disebutkan dengan sunud yang muushul pada bab "Orang yang

Ilermalam di Dzul Hulaifah hingga Subuh". Sedangkan hadits Ibnu

Abbas disebutkan sebclumnya pada bab "Pakaian yang Dikenakan

oleh Orang yang lhram."

Ibnu Mundzir berkata. "Ulama berbeda pendapat tentang mana

yang lebih utama. menunaikan haji dengan berkendaraan atau berjalan

kaki? Mayoritas ulama berpendapat, bahwa berkendaraan lebih utama

berdasarkan perbuatan Nabi SAW, dan karena posisi ini lebih

menunjang bagi seseorang dalam berdoa dan menghadapkan diri

kepada Allah SWT. di samping manfaat lainnya.

Menurut Ishaq bin Rahawaih, berjalan kaki adalah lebih utama,

karena lebih melelahkan. Namun ada pula kemungkinan bahwa

perbedaan ini sesuai dengan perbedaan keadaan dan individu.

3. Menunaikan Haji dengan Berkendaraan

. / 
^ 

t ,. 
^ 

z

LAt-i +; d'&'t q]i ilt ob dt ii W $t'ue'; *G _t
-1-- - o6, - ,,,oi' -o 3..-i .Ie QJ^>-, c.a*Jl ',r Lr,^cLi ,^-- Jl t-r

a2

i t,itt.lt.i -',..t,. lt. t., \.., - t.t'1,1.
3;:t"6:.Jl r>l 4;Li ef' g Jt-rl l;r; ;a3 ;))l 6"b) F IVS

$;. Dari eirvuf, na, Uut*asanya Nabi SAW mengutus

saudaranya 
-yaitu 

AMurrahman- bersamanya. maka saudaranya itu
membawanya melakukan umrah dari Tan'im. dan dia membawanya di

atas tandu kecil.

Umar RA berkata,'?ersiapkanlah kendaraan dalam haji, karena

sesungguhnya haji adalah salah satu dari duajihad."
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\, ,k"it j-i di oL',
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1517. Dari 'fsumamah bin Abdullah bin Anas, dia berkata,

"Anas menunaikan haji dengan berkendaraan, sementara ia bukanlah

seorang yang kikir. Dia menceritakan bahwa Rasulullah SAW

melakukan haji dengan berkendaraan, sementara ia adalah unta

pengangkut barang perbekalan beliau."

2,

4rL^r ',9
lz

o ,2 o ., I .i

;5v Jr bt P el, ,,y'r*r*':&

.1t

t:
. L-4>r,

'd6's

1518. Dari Al Qasim bin Muhammad. dari Aisyah RA. dia

berkata, "Wahai Rasulullah, kalian telah melakukan umrah sedangkan

aku belum umrah!" Rasulullah bersabda, *Wqhai Abdurrahman,

pergilah dengan saudara perempuanmu (Aisyah) dan mulailah

umrahnya dari Tan'im!" Maka ia (Abdurrahman) memboncengnya di

atas unta, dan Aisyah pun melakukan umrah.

Keterangan Hadits:

*t4t'rti ifii' Ut ejc?t rr33 i* h, nr'# Jti) (()mar

berkata, "Persiapknnlah kendaraan dalam haji, kareno sesungguhnya

ia (tdolah salah satu dari dua jihad. "). Riwayat ini disebutkan dengan

sanad yang maushul oleh Abdurrazzaq dan Sa'id bin Manshur melalui
jalur Ibrahim An-Nakha'i, dari Abis bin Rabi'ah. bahwasanya ia

mendengar Umar berkata dalam khutbah, J611ftbi Crlt|3*1ri1
/-wt 'r;i '^iti a|",.uJt dt ,)\ (Apabita kalian telah meletakkan
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pclana, maka persiapkanlah kcndaraan unluk huii dun umruh, karcna
huji udaluh salah satu dari dua jihad). Artinya. apabila kalian selesai

perang, maka tunaikanlah haji dan umrah. Kemungkinan haji disebut
sebagai jihad berdasarkan konteks taghlib (dominasi suatu kata atas

kata yang lain) atau mungkin juga seperti makna yang sebenarnya,

dan yang dimaksud adalah jihad jiwa, karena adanya kesulitan yang

harus ditanggung oleh badan dan harta. Dalam hadits kedua di bab ini
akan disebutkan keterangan yang menguatkannya.

*t: U'€': gementara ia adalah unta pengangkut barang

beliau). Yakni. unta yang beliau kendarai. Meskipun unta ini tidak
disebutkan sebelumnya, namun telah diindikasikan oleh lafazh "rahl
(kendaraan)". Zamilah adalah unta yang digunakan mengangkut
makanan serta peralatan lainnya. Maksudnya, beliau tidak membawa
unta pengangkut barang. bahkan barang-barangnya dibawa di atas

unta yang beliau tunggangi.

rb u ir; l.re

Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui jalur Hisyam bin
Uru,ah. dia berkata. Jt € i'J"JI o?'j ,n4:i11i 'fiL;'t o';i;-r,6r irs

',a; it p; (Manusia telah melaksanakan haji

dengctn membawa perbekalan mereka, adapun orqng yang pertama
melaksanakan haji tanpa membawa perbekalan di atas unta yang
dikendarainya adalah Utsman bin Af/itn).

Adapun maksud kalimat "dan dia bukanlah seorang yang kikir"
adalah. beliau melakukannya sebagai sikap tawadhu' (merendahkan

diri) dan mengikuti Nabi SAW. Hal itu bukan karena sedikitnya
kendaraan, dan juga bukan karena dia adalah orang yang kikir.

Ibnu Majah meriwayatkannya dengan lafazh lain, tetapi sanad-
nya tergolong lemah. n ri 'i0 i ,et1t *qti C:G e*l:L; ,y, *
l;L li Q.iU-1}'-ri, (Di atas unta yang kurus serta kurma yong

senilai empat dirham, kemudion beliau berksta, "Ya Alloh, aku
tunaikan haji, tidak oda podanya riya' [pamerJ maupun sum'ah

[mencari populmil as)."
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1519. Dari Abu Hurairah RA. dia berkata, Nabi SAW ditanya
"Apakah amalan yang paling utama?" Beliau menjawab. "lman
kepada Allah dan Rasul-,{r,,a-" Dikatakan. "Kemudian apa?" Beliau

menjawab" "Jihud di ialan Allah." Dikatakan- "Kemudian apa?"

Beliau menjaw'ab. "Haji yong mubrur."

no !o- !

'))-r 5 :(*Jt

1520. Dari Aisyah binti Thalhah. dari Aisyah Ummul f"fuf..inin
RA, dia berkata. *Wahai Rasulullah. kami melihat jihad merupakan

amalan yang palin-e utama, apakah (sebaiknya) kami berjihad?" Beliau
bersabda. "Tidak. bagi lailian jihad paling utamu adalah haji yang

mohrur."

'&': e \t .* 'J, i'\* ,'Jv & \, 'n, i';-',; ei ;
tll te-i. o,'-.. - o r"..oi- o- lo.oil \ t.,,'r'-.

.e,r 4ir, lF (t .*_ t'S t's * 1 6> _, :J*
1521. Dari Abu Hurairah RA. dia berkata: Aku mendengar Nabi

SAW bersabda, "Barangsiapa menunaikan haii karena Allah dun

tidak melakukon 'rafots' moupun kefasikan. maku ia kembali sama

seperti huri dimano ia dilahirktn ibunya."

4. Keutemeen Heii Mebrur

\, ,l*';t * :Jtt '4L ?nt 'o7', {);
sr;u ii ip .u;:-s i:\ iCt ,ju rJbi
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Keterangan ]Iadits:

lbnu Khalawaih berkat.:-. "Al Mubrur artinya Al fuluqbul (yang

ditcrima)." Mcnurut pendapat lain bahwa arti mabrur adalah scsuatur

yang tidak dicampuri dengan dosa. Pendapat ini dibenarkan oleh An-
Narvawi. Al Qurthubi berkata, "Pendapat-pendapat yang dinukil
tcntang penal-siran lalazh ini memiliki makna yang tidak jauh berbeda.
yaitu bahwa haji yang mabrur adalah haji yang semLra hukumnya
dipenuhi serta dilaksanakan dengan sempurna."

Pendapat lain tentang penafsiran haji mabrur dan penjelasan

tentang hadits pertama telah disebutkan pada bab "Orang yang
Mengatakan bahwa Iman adalah Amal Perbuatan", dalam pembahasan
tentang iman. Di antara pendapat tersebut mengatakan. bahwa haji
yang mabrur itu akan tampak di kemudian hari; apabila seseorang

kembali dari melaksanakan haji dan kebaikannya semakin bertambah
daripada sebelumnva. maka hajinya mabrur.

Dalarn riw.ayat Imam Ahmad dan Al Hakim dari hadits Jabir
disebutkan. ilLir ',citl: prii,ir ir;i1 ,Jri rgiir ! o l, 

'J"i't 
U ,rrSG

{h{ereka berkuta. "Wahai Resulullah, apakah haji mubrur itu?"
Beliuu menjau,ub, "llemberi mukan dan menl'ebarkan salam. "). tapi
sunud hadits ini tergolong lemah. Seandainya hadits ini akurat. maka
akan menjadi pegangan di antara pendapat-pendapat yang lain.

, r|pi tV, o'j (kami melihar jihad qflalah amalan yung

paling ulamo). Yakni, kami meyakini dan mengetahui. yang demikian
itu karena mereka sering mendengar keutamaan jihad baik dalam Al
Qur'an maupun Sunnah. Jarir meriwayatkan dari Shuhaib yang

dikutip oleh An-Nasa'i dengan lafazh. ';r,'Pi 
liP' d ^^3. cli I ,;y

s-Qalt (Sesungguhnya aku tidak melihat amalon dalam Al eur'an yang

lebih utama daripada jihad).

:t/t .Fii "fSJ Qetapi .iihad yang paling utoma). Kebanyakan

perawi menukil dengan lafazh "lakunna" yang berarti ..bagi kalian
kaunn wanita"'- Sementara dalam riwayat Al Hamawi disebutkan

3rc_ FINEI'LIAARI



dengan lalaz.h "laukin" yang bcrarti '"tetapi'"" Lafazh pertama lebih

banyak faidahnya. karena rnencakup penetapan keutamaan haji

sekaligus mcnjawah pertanyaan Aisyah mengcnai jihad. Haji

dinamakan jihad dikarenakan dalam pelaksanaannya membutuhkan

kesungguhan melawan hawa nafsu- Adapun sisa pembicaraiur masalah

ini akan disebutkan pada akhir pembahasan tentang haji dalam bab

"Haji bagi Wanita". Adapun yang dibutuhkan di sini adalah

keterangan bahwa haji merupakan jihad yang paling utama.

$ {, ';,, (barangsiapa menunaikan haji karena Allah\. Dalam

riwayat Manshur dari Abu Hazim disebutkan, l;-:il;[o- * 'i

(Barangsiapa melaksanakan haji ke rumuh ini). Kemudian dalam

riw,ayat Imam Muslim melalui jalur Jarir dari Manshur disebutkan,

.-jli; Gi 'i (Barangsiapa mendatangi rumah ini). Lafazh ini

mencakup haji dan umrah. Ad-Daruquthni meriw'ayatkan melalui jalur

Al A'masy dari Abu Hazim dengan lafazh- ,*s.r )i € i
(Burangsiapa ntelaksanaknn haji atau umrohl. Akan tetapi dalam

sanud-nya sampai Al A'masy terdapat kelemahan.

' :"- "1ire"j- pt., (tidak melakukan rafats). Rafuts adalah jima'

(melakukan hubungan suami-istri). l-afazh ini digunakan sebagai kata

kiasan bagi hubungan biologis, dan digunakan pula untuk

mengungkapkan perkataan yang keji.

Al Azhari berkat4 "Rafats adalah lataz}l' yang mengungkapkan

seluruh keinginan seorang laki-laki terhadap r,r'anita. sementara Ibnu

Umar membatasinya dalam makna pembicaraan yang terjadi antara

laki-laki dengan wanita."

Al Qadhi Iyadh berkata, "Lafazh ini berasal dari firman Allah

dalam surah Al Baqarah ayat 197, O:9.t )j cj, f (.Tidak ada raJats

dan tidak pula kefasikan). Adapun mayoritas ulama mengatakan

bahwa yang dimaksud dengan lafazh "rafats' pada ayat tersebut

adalah hubungan suami-istri (iima'). Namun nampaknya maksud

lafazh'rafats' dalam hadits adalah lebih luas daripada makna tersebut,
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monurut Al Qurthubi. lni pula nraksud sabda beliau. it- i'i- i,ri rlf
C"; X "ntyi (Apcthilu :saluh seorang tli anturcr kaliun bcrpuctsu,

muku jungtmluh iu melukukan raJitts)."
o s c-- 

"i. -|F- ll klun tidak pula berhuat ./asik), yakni tidak melakukan

perbuatan buruk dan maksiat. Sehubungan dengan ini. Ibnu Al Arabi
mengemukakan pandangan yang terkesan janggal, "sesungguhnya

lafazh './isq' tidak terdengar pada masa jahiliyah dan tidak pula
ditemukan dalam syair-syair mereka, tetapi lafazh ini ditemukan
dalam Islam." Pendapat ini dibantah. bahwa sesungguhnya lafazh itu
sangat banyak digunalian dalam Al Qur'an pada saat menceritakan
umat terdahulu. Lalu ulama lainnya berkata. "Lafazh 'Jisq' berasal
dari kata 'infhsctqal ruthabah' apabila buah kurma telah keluar. Maka,
orang yang keluar dari ketaatan dinamakan fasik."

ii 'l::,,1't ;; e; (kembali seperti hari diu tlilahirkun ibunya).

Yakni, tanpa dosa. Secara zhahir diampuni dosanya yang besar dan
kecil. Hadits ini merupakan pendukung paling kuat terhadap hadits Al
Abbas bin Mirdas yang mengungkapkan hal itu secara transparan.
Bahkan hadits Ibnu Umar dalam Tufsir Ath-Thabari telah
menguatkannya. Lalu dalam riwayat Ad-Daruquthni disebutkan, €')
rli'l;;s't ?i ff Qa kembali seperti keatlaannya pada hari dirahirkan

ibunya).

Sebagian orang menyebutkan, Ath-Thaibi mengatakan bahwa
hadits tersebut tidak menyinggung "perdebatan" sebagaimana yang
disebutkan dalam ayat- Hal itu mungkin disebabkan perbedaan

maksud. sebab adanya perdebatan tidak berpengaruh terhadap
pengampunan dosa orang yang menunaikan haji. Jika perdebatan
tersebut dalam konteks hukum-hukum haji berdasarkan dalil-dalil
yang ada, atau perdebatan dalam pengertian yang umum, maka tidak
pula memberi pengaruh, sebab yang berkata keji pada perdebatan itu
masuk dalam cakupan larangan berbuat "rafats".
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5. Fardhu Miqaf Haji dan tlmrah

dtt O,.o.; ,P J.AII J-t .,il 4;l F J Jv) ;.t-- '.-b -*) j
2,,,

o', to s , , oi o llo,,.' o -r - 
o. i o ' 11, - r3.il i*- J{l J, :dt*i -i>tr) l2ll^*i 4n- 4l> _? tdr"

'o

,f; y lo {j * h, ,* ot J'-', q;; ilu r*i
.'u:-At.t3r 3ii, ,a;5-Jlt 'i 

olrjr 
,6y-,

1522. Dari Zuhair. dia berkata: Zaid bin Jubair menceritakan

kepadaku. bahwasanya ia mendatangi Abdullah bin Umar RA di

rumahnya -dan ia memiliki ./usthath dan suradirT- lalu aku bertany'a

kepadanya. "Dari mana aku boleh memulai umrah?'' Dia berkata.
"Rasulullah SAW telah memfardhukan miqat (dari) Qarn bagi

penduduk Najed, Dzul Hulaifah bagi penduduk Madinah. dan Al
Juhfah bagi penduduk S1,am."

Keterangan Hadits:

Fardhu artinya menetapkan atau mewajibkan. Ini adalah makna

lahiriah pernyataan tekstual Imam Bukhari. yakni ia tidak
membolehkan ihram haji atau umrah sebelum ntiqut. Hal ini lebih
diperjelas dengan keterangan berikut "Miqat penduduk Madinah. dan

mereka tidak mengucapkan talbiyah sebelum Dzul Hulaifah".
Sementera Ibnu Mundzir dan selainnya telah menukil kesepakatan

yang membolehkan ihram sebelum miqat. Tapi pernyataan ini perlu

dicermati. sebab telah dinukil dari Ishaq dan Daud serta selain

keduanya tentang tidak diperbolehkannya melakukan ihram sebelum

miqat, sebagaimana makna lahiriah jawaban Ibnu Umar.

Pandangan ini diperkuat oleh argumentasi yang

menganalogikannya dengan miqal zamani (batas waktu), karena

to 
Miqo, tcrbagi dua: miqot makani, yairu batas tempat dinrulainya ihrarn ha.ii dan urwah. dan migat
:amunt, vakni batas waktu dimulainya pelaksanaan haii. -lrcncr.i.
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seseorang tidak boleh nremulai melakukan haji sebelunr waktu yang

ditentukan (miqut zumunil. Namun mayoritas ulama membedakan

hukum "batas tempat" (miqat maknni) dengan "batas waktu" (miqul

zamani'1. Mercka tidak membolehkan mernulai pelaksanaan haji

sebelum batas u,aktu yang ditentukan. namun nremperbolehkannya

sebelum batas tempat yang ditentukan. Sebagian ulama madzhab

Hanafi dan Syafi'i lebih menguatkan pendapat yang membolehkan

memulai pelaksanaan haji sebelum batas tempat (miqal mukani),

sementara lmam Malik memakruhkannya.

Sebagian masalah ini akan diterangkan pada bab "(Musim) Haji
adalah Beberapa Bulan yang Telah Diketahui", dimana disebutkan.

ot'; V ?n ti it.} ai1 g)tsman tidak menyukai seseorang yang

memulai ihram dari Khurasan).
.t. ", : " I"Jn]n's Jr\-tL-, ilj ldan beliau memiliki fusthath dan suradiq).

Fustharl.hyang dikenal adalah kemah, dan asalnya adalah tiang kemah

)'ang menjadi tumpuannya. Sebagian mengatakan bahwa kemah

tidaklah dinamakan "fusthath" kecuali bila terbuat dari kain katun.

Fusthathjuga bermakna, sesuatu yang digunakan untuk menutupi atap

rumah atau yang lainnya dari terik matahari.

Adapun suradiq 
, 
adalah r..*yu yang mengelilingi sesuatu,

seperti firman-Nya, W)t'; ?+. b6f) "Dan geiolak -neroka- telah

mengepung merekti'. (Qs. Al Kahfi ( l8): 29)

A(i gru bertanya kepadanya). Di sini terdapat pengalihan

subjek, sebab di awal kalimat dikatakan "bahwasanya ia mendatangi

Ibnu Umar". Sebagai konsekuensinya seharusnya dikatakan. "Maka ia
bertanya kepadanya". Akan tetapi dalam riwayat Al lsmaili

disebutkan. "ta berkata. 'tiU iU *n (Aku musuk mcnemttinya

lqlu aku bertanya kepadanya\."

W'j (Beliau mem-fardhz-kan). Yakni. menetapkan dan

menentukan. Tapi ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah
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mcwa.iibkannya. dan berdasarkan pcngcrtian inilah nraksud Irnanr

Ilukhari dapat tcrealisasi. Kcnrungkinan ini diperkuat pula olch

indikasi pcrkataan penanya. ; 3'r.. ri U (Dttri ntutl(t bolch

bugikt...;. tladits ini akan dijclaskan setelah satu bab berikut.

6. Firman Allah Tcr'crlo "Berbekollah, Sesungguhnya Sebaik-Baik
BekalAdalah Takwa" (Qs.Al Baqarah (2): 197)

t.

); i )-,-,-'
'J';b 

tat t

o'^o'-o'-

,f ).P ,f

1523. Dari Ibnu Abbas RA. dia berkata. "Dahulu penduduk
Yaman menunaikan haji tidak membawa bekal. Mereka berkata.
'Kami bertawakal kepada Allah'. Apabila telah sampai di Makkah.
mereka meminta kepada manusia. Maka Allah T'a'ala menurunkan
ayat 'Berbekallah, sesungguhnya sebaik-haik bekal atlalqh takv,o' ."
Diriwayatkan pula oleh Ibnu Uyainah dari Amr, dari Ikrimah. dengan
jalur mursal.

Keterangan Hadits:

Muqatil bin Hayyan berkata. "Ketika ayat ini turun. seorang

laki-laki berdiri dan berkata. 'Wahai Rasulullah. kami tidak
mendapatkan bekal!' Beliau SAW bersabda, q lV: 

^.t 

t-rk 6 \j
S'Jf,t Ct":S 6 ;n') ,u"rit '36y,alah bekal yang tlupal menjaga mukamu

daripada (memintu kepadct) manusia, dan sebaik-baik bekal yang
kulian .siapkan adalah tokwa'." (HR. Ibnu Abi Hatim)

ot

t4t $i
,/ /i
rl, -/,Jtr 4\,

1...t , o,

A;,-9.,J1
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o:\i'n 1'1 ot L;- oat $i i'C klcthulu pcntluduk Yumun

mcnunuikan huii dun tiduk memhau,u bckul\. Ibnu Abi llal.im

n.rembcri tambahan dalam riwayatnya mclalui .ialur lain dari Abu

Abbas. 6A >tt ar 'L; 'd ;o"j'i- (Mcrcka herktta, " Kitct

mcluksanukan huii kc lluitulluh, tidukkah Dia nrcmheri makan kcpada

kiru.").

y-i; ztk * );b ,f 'r*L j.r 611, ghnu (lyainah juga

meriwuyulkan dari Amr -yakni lbnu Dinar- dari lkrimuh dengun.ialur

mursal). Yakni. tanpa menyebutkan [bnu Abbas dalam sanad-nya.

Demikian Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Ibnu Uyairrah. Ath-
T'habari dari Amr bin Ali. dan lbnu Abi Hatim dari Muhammad bin

Abdullah bin Yazid Al Muqri. keduanya dari Ibnu Uyainah dengan

jalur yang mursal. Ibnu Abi Hatim mengatakan bahwa riw'ayat ini
lebih shahih daripada riwayat Warqa'.

Saya (lbnu Hajar) katakan bahwa terjadi perbedaan pendapat

mengenai hadits ini pada Ibnu Uyainah. An-Nasa'i meriwayatkan dari

Sa'id bin Abdurrahman Al Makhzumi. dari lbnu Uyainah melalui

sanud yang lengkap (maushzrl) dengan menyebutkan Ibnu Abbas.

Akan tetapi Al Ismaili rneriwayatkan dari lbnu Sha'id ballwa Sa'id

menceritakan hadits itu kepada mereka dalam pernbahasan tentang

nranasik dengan sunad yang moushul. Adapun riwayat akurat yang

dinukil dari Ibnu Uyainah tidak mencantumkan lbnu Abbas. Akan

tetapi yang menyebutkan sanad hadits ini dengan lengkap (maushul\

bukan hanya Syababah, tbnu Abi Hatim juga meriwayatkan melalui
jalur lain dari lbnu Abbas seperti itu.

Al Muhallab mengatakan, dalam hadits ini terdapat pelajaran

bahwa tidak meminta-minta itu merupakan bentuk ketakwaan. Hal ini

diperkuat oleh keterangan bahwa Allah SWT memuji siapa yang tidak

meminta-minta kepada manusia secara mendesak, karena firman-Nya,

"sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah lehA'e," bermakna;

berbekallah dan takutlah atas sikap manusia yang menyakiti kalian
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karena kalian menrinta-minta kcpada mereka serta berbuat dosa dalarl
hal itu.

Dia juga mengatakan, dalam hadits ini juga di.lelaskan bahwa
tawakal itu tidak ada jika disertai dengan meminta-minta, bahkan
tawakal yang terpuji adalah tidak meminta bantuan orang lain dalam
urusan apapun. Dikatakan pula bahwa tawakal adalah tidak
memperhatikan faktor sebab, setelah sebelumnya telah
menyiapkannya. seperti dikatakan oleh beliau SAW, "lkatlcth lalu
berlawakallah."

7. Tempat Memulai lhram Bagi Penduduk Makkah untuk Haji
dan Umrah

ri a;xJt ,!l -', -L-') ^)L \t * it "l ,iu ,* J\ f
4i ;;i', ,))6, i,s 'x -i"!; a;L3r,a 3"i-, ,'.na5r
-,"ti,, o.1,,,,(o,o o' o,. o , oi, ,t",,, rr:rr-,,o,,cota-;rr1---rr )r-r f tf q ry G, ,f-S _# _,o ,r--!

* r" k .lti ;- Ui'.2 p'a);'or', -;ll- 
dj

1524. Darilbnu Abbas, dia berkata. "s"rurggutrnyu NuUi SAW
menentukan miqat (batas tempat ihram) bagi penduduk Madinah
adalah Dzul Hulaifah, bagi penduduk Syam adalah Al Juhfah, bagi
penduduk Najed adalah Qarnul Manazil bagi penduduk yaman

adalah Yalamlam, itu adalah tempat ihram bagi mereka dan bagi
selain mereka (penduduk negeri-negeri tersebut) yang ingin
menunaikan haji dan umrah melalui tempat-tempat itu. Adapun bagi
mereka yang tidak berada di tempat-tempat itu, maka ihramnya dari
tempat dimana ia muncul (berangkat melaksanakan haji). hingga
penduduk Makkah (memulai ihram) dari Makkah."
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Keterangan Hadits:

(Bab tempat memulai ihram fmuhullu] bagi penduduk Makkah

untuk haji dan umrah). Lafazh "muhallu" berarti tempat melakukan

ihlaul (ihram). adapun makna dasar kata "ihluul" adalah mengeraskan

suara. Dan, sebab ihram dinamakan *ihlaaf' karena mereka biasa

mengeraskan suara dalam mengucapkan talbiyah saat ihram.

Kemudian lafazh "ihlaal" digunakan untuk nama ihram itu sendiri

berdasarkan perluasan makna.

Judul bab ini ditempatkan oleh Imam Bukhari untuk mensinyalir

hadits Ibnu Umar yang disebutkan dengan lafazh"muhulli". Adapun

hadits di bab ini menggunakan lafazh "wuqqula" yang bermakna

membatasi. Makna dasar lafazh "waqqala" adalah menetapkan waktu

yang khusus bagi sesuatu. kemudian makna tersebut digunakan juga

untuk menentukan atau mernbatasi tempat.

Ibnu Atsir berkata, "Makna 'waqqala' adalah menetapkan

waktu yang khusus bagi sesuatu. dan ia adalah penjelasan batas waktu.

Dikatakan 'waqqata asy-syai", (ia menetapkan waktu bagi sesuatu),

apabila dijelaskan lama waktu yang diperlukannya. Kemudian

pemakaian lafazh tersebut meluas, hingga batas tempat juga

dinamakan miqat."

lbnu Daqiq Al Id berkata, "sesungguhnya lafazh'waqqata' datr

segi bahasa berarti membatasi dan menentukan. Atas dasar ini maka

pembatasan itu masuk dalam konteks waktu. Sedangkan kemungkinan

maksud lafazh'waqqata' pada hadits di atas adalah pembatasan, yakni

beliau SAW menjadikan tempat-tempat 
'tersebut sebagai batas

dirnulainya pelaksanaan ihram. Namun ada pula kemungkinan yang

dimaksud adalah mengaitkan ihram dengan waktu sampainya

seseorang ke tempat-tempat tersebut berdasarkan syarat yang diakui."

Sementara Iyadh berkata, "Makna 'waqqata' adalah memberi

batasan, namun terkadang pula bermakna 'mewajibkan', seperti

firman Allah SWT. 'sesungguhnya shhlat atas orang-orang beriman

adalah ketetapan yang di**aiibknn (mauquut)' (Qs. An-Nisaa'(4):
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153) Pendapat ini didukung pula oleh riwayatnya terdahulu dengan

lafaz.h' f h r u dhu' ( memf ardhukan)."

Dzul l{ulai/uh adalah tempat terkenal yang berada di antara

Madinah dan Makkah yang berjarak sekitar 200 mil, seperti dikatakan

oleh Ibnu llazm. Sedangkan menurut yang lain, bahwa jarak antara

keduanya (Madinah dan Dzul Hulaifah) adalah sepuluh tempat

persinggahan.

An-Nawawi berkata, "Jarak antara tempat ini dengan Madinah

adalah 6 mil." Adapun yang mengatakan jaraknya dengan Madinah

sejauh 1 mil (yaitu Ibnu Ash-Shabbagh) telah melakukan kekeliruan.

Di tempat ini terdapat masjid yang dikenal dengan nama masjid A:;y-

Syajarah Kharuab, begitu pula dengan sumur yang bernama Bi'ru Ali
(sumur Ali).

a;;ost (Al Juhfah) adalah desa yang telah hancur, jaraknya

dengan Makkah sekitar lima atau enam tempat persinggahan. Adapun
perkataan Imam An-Nawawi dalam kitab Syarh Al ,Vluhudzdzab

bahwa jaraknya hanya tiga tempat persinggahan perlu dipertanyakan.

Lalu, akan disebutkan dalam hadits Ibnu Umar bahwa tempat itu
bernama Mahya'ah atau Mahi'ah. Adapun sebab mengapa tempat ini
dinamakan Juhfah. adalah karena telah terkikis oleh banjir.

Ibnu Al Kalbi berkata, "Dahulu Bani Amalik menempati Yatsrib
(Madinah). Lalu terjadi peperangan antara mereka dengan Bani Ubail
(yakni saudara-saudara 'Ad). Hasilnya, bani Amalik dikeluarkan dari

Yatsrib dan menetap di Mahya'ah. Akhirnya datang air bah yang

menghabiskan mereka, maka dinamakanlah Al Juhfah (tempat yang

terkikis oleh air).

Pada hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i

disebutkan, a;hiir fs 7r:lr $\1 @an bagi penduduk Syam dan

Mesir Al Juhfah). Adapun tempat di mana orang-orang Mesir saat ini
memulai lhram adalah Rabigh, letaknya tidak jauh dari Al Juhfah. Al
Juhfah sangat dikenal sebagai daerah rawan demam, tidak seorang pun
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yang tinggal di sana melainkan mengalami demam, sepcrti akan

disebutkan dalam pembahasan tentang keutamaan Madinah.

Jj6'i' o'; "* ,F\s klon bagi pendutluk Naictl Qarnul Manazil).

Makna Najed adalah; semua tempat yang tinggi, dan ia juga

merupakan nama sepuluh tempat. Adapun tempat yang dimaksud pada

hadits ini adalah wilayah yang berbatasan dengan Tihamah dan

Yaman di bagian selatan. dan Syam serta lrak di bagian Utara.

Sedangkan Qarnul Manazil adalah nama tempat, dan terkadang tempat

ini disebut juga Qarn. Penulis kamus Ash-Shihah menyatakan bahwa

tempat tersebut bernama Qaranul Manazil, namun para ulama

menganggapnya sebagai kesalahan. Bahkan Imam An-Nawawi sedikit

berlebihan. dimana ia menukil kesepakatan para ulama bahwa yang

demikian termasuk kesalahan. Akan tetapi Iyadh telah menukil catatan

Al Qabisi bahwa menamakannya dengan Qarnul Manazil yang

dimaksud adalah gunung, sedangkan orang yang menamakannya

Qaranul Manazil maksudnya adalah jalan. Jarak antara gunung yang

dimaksud dengan Makkah sejauh dua marhalah dari arah timur.

Ar-Rauyani meriwayatkan dari beberapa ulama terdahulu dalam

madzhab Syaf i bahwa "Qarn" merupakan nama dua tempat; salah

satunya terletak pada posisi penurunan, dan ini yang dinamakan

Qarnul Manazil. Yang satunya lagi terletak pada posisi pendakian

yang biasa dinamakan Qarn Ats-Tsa'alib. Namun yang masyhur

adalah tempat pertama. Kemudian dalam kitab Akhbar Makknh oleh

Al Fakihani dikatakan, "Qarn Ats-Tsa'alib adalah gunung yang

menjulang di bagian bawah Mina, jaraknya dengan masjid Mina
sekitar 1500 hasta. Dinamakan Qam Ats-Tsa'alib karena di sana

banyak terdapat musang (tsa'lab). Maka, jelas bahwa Qam Ats-

Tsa'alib tidak termasuk miqat."

Nama tempat ini telah disinggung dalam hadits Aisyah,

sehubungan dengan kisah Nabi SAW saat datang ke Thaif untuk

mengajak mereka masuk lslam. Namun mereka menolak ajakan

beliau, sehingga dikatakan, "Kebingunganku belum hilang melainkan

aku telah berada di Qarn Ats-Tsa'alib." Hadits ini disebutkan oleh
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lbnu Islraq dalam kitab sirah Nubuwiyuh. I)iscbutkan dalanr riwal'ar
mur.sul oleh Atha' yang dikutip oleh Imam Asy-Syali'i. "l)an baras

ihrarn bagi penduduk Najed adalah Qarn. sedangkan bagi nrereka -y-ang
melewati Na.jed di antara penduduk Yaman atau dari ncgcri lain. rnaka
miqu|-nya adalah Qarnul Manazi1."

Sementara dalam pernyataan Al Qadhi [lusain 
-ketikamenuturkan hadits Ibnu Abbas- disebutkan, "Dan bagi penduduk

Naj ed Yaman dan Najed Hiiaz adalah Qarn". Namun kalimat ini tidak
ditemukan pada satu pun di antara jalur-jalur periwayatan hadits Ibnu
Abbas. bahkan ia hanva ditemukan dalarn riwayat ntursal Atha'.
Inilah yang menjadi pegangan. sebab bagi penduduk yarlan yang
hendak menuju Makkah dapat menempuh dua jalur: pertama jalur
penduduk yang tinggal di pegunungan. dimana mereka sampai kepada

Qarn atau sejajar dengannl,a, ntaka ia adalah miqut mereka
sebagaimana halnya miclat penduduk di timur. Sedangkan jarur
lainnya adalah jalan penduduk rihamah. dimana mereka melewati
Yalamlam atau sejajar dengannya maka ia merupakan miclut mereka.
Tidak ada yang sama dengan mereka dalam hal itu kecuali yang
melewati tempat itu dan berasal dari negeri luar yaman.

-&" 
dt S^\'1 6an bagi penrlutluk yaman adaluh l,alamlam).

Suatu tempat yang berjarak dua marhalah dari Makkah. kira-kira
sejauh 3 mil. Tempat ini biasa dinamakan pula Alamlam. Lalu dinukil
oleh Ibnu Sayyid bahwa tempat ini biasa juga dinamakan yaramram.

Catatan

Miqat yang paling jauh dari Makkah adalah Dzul Hulaifah,
yakni miqal bagi penduduk Madinah. Dikatakan bahwa hikmahnya
adalah. memperbanyak pahala bagi penduduk Madinah. Sebagian ragi
mengatakan, hikmahnya adalah sebagai wujud rasa simpati kepada
mereka yang tinggal di berbagai pelosok, sebab Madinah merupakan
negeri. paling dekat ke Makkah dibanding negeri-negeri lain yang
disebutkan pada hadits tersebut.
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dcUcmpul-lempatlarsebuthugimcrekcr).Yakni.batas-batas

tempat (muwuqit) tersebut adatah untuk prenduduk negeri yang telah

disebutkan. Dalanr riwayat lain disebutkan seperti akan dicantumkan

pada bab ..Masuk Makkah tanpa lhram"' dengan lafazh "hunna

lahunna", yakni miqat-miqat itu untuk jamaah-jamaah tersebut' atau

untuk para penduduk negeri-negeri yang disebutkan. Namun lafaz.h

pertama adalah kalimat dasar dalam konteks pemyataan di atas.

Kemudian dalam bab "Tempat Memulai lhram bagi Penduduk

Yaman" disebutkan, "Tempat-tempat itu bagi penduduk negeri-negeri

tersebut", seperti yang telah saya jelaskan'

'n* € W ;i W d * @", hagi merelu dan bugi sclain

pencluduk nu-r"rr-rrrrri tersebut yang melewali tempal-tempttt ilu),

yakni mereka yang datang ke miqat-miqal itu dan bukan termasuk

penduduk negeri-negeri yang disebutkan' Termasuk juga orang yang

masuk ke negeri yang memillki miqat dan orang yang tidak masuk ke

negeri itu. Adapun yang tidak masuk ke negeri tersebut, maka tidak

ada persoalannya dari segi hukum, jika orang itu tidak berasal dari

negeriyangmemilikimiqattersendiri.Sedangkanbagiyangmasukke.
negeri tersebut. maka hukumnya diperselisihkan oleh para ulama,

seperti orang Syam (Syiria) yang hendak menunaikan haji lalu masuk

ke Madinah. maka miqat-nya adalah Dzul Hulaifah disebabkan ia

melewati tempat itu, dan ia tidak boleh mengakhirkan ihram hingga

datang ke Juhfah yang merupakan miqat sebenamya' Apabila ia

mengakhirkan ihram hingga Juhfah' maka ia dianggap melakukan

kesalahan dan wajib membayar 'dam'(denda) menurut mayoritas

ulama.

lmamAn-Nawawibahkanmengatakanadanyakesepakatan
mengenai hal itu. seraya menafikan adanya perbedaan dalam kedua

kitabsyarahnya...yakniSyarahMuslimdansyerahAlMuhadzdzab.
Barangkali yang ia maksudkan adalah kesepakatan dalam madzhab

Syaf i, karena pendapat yang terkenal dalam madzhab Maliki bahwa

penduduk Syam -misalnya- 
bila melewati Dzul Hulaifah tanpa

ihram hingga sampai kepada miqat yang sebenamya (Al Juhfah)'
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maka hal itu diperbolehkan, meski yang lcbih utama adalah menrulai
ihram dari Dzul l{ulaifah dan tidak menunda hingga Al Juhfah.
Pendapat ini dikemukakan pula oleh golongan madzhab Hanafi. Abu
'fsaur dan lbnu Mundzir dari madzhab Syaf i.

Ibnu Daqiq Al Id berkata. "kalimat'dan hagi pentluduk Syum ,41

Juft/ah' mencakup semua penduduk Syam. baik yang nrelewati Dzul
l{ulaifah maupun yang tidak melewatinya. Sedangkan kalimat 'dun

bagi siupa yang datang kepuda tempat-tempat itu duri seluin
penduduk negeri-negeri yang clisebutkan' mencakup semua penduduk
Syam yang melewati Dzul Hulaifah ataupun miqat lainnya. Dengan
demikian. terdapat dua makna umum yang saling bertentangan."

Tapi. mungkin persoalan ini dapat diluruskan dengan
memposisikan kalimat "lempat-tempat itu bagi negeri-negeri
lersebut" sebagai penafsiran kalimat "beliau menetapkctn (miqal) bagi
penduduk Madin(th Dzul Hulatfah..." dan seterusnya. Lalu. maksud
penduduk Madinah adalah mereka yang bermukim di sana serta yang
menempuh jalan ke Makkah. Argumentasi ini diperkuat oleh
keputusan hukum bahwa orang Irak yang keluar dari Madinah tidak
boleh melewati Dzul Hulaifah tanpa ihram. Berdasarkan hal ini. maka
pandangan jumhur ulama nampak lebih unggul dan sekaligus
menetralisir kontradiksi yang ada.

;'irt'git Srti t @i ontara ntereka yang hendak menunctikan

haji atau umrah).lni merupakan dalil bolehnya masuk Makkah tanpa
ihram. dan masalah ini akan dijelaskan pada bab tersendiri.

UJi i;i OS n't (dan bagi siapa yang berada di selain rempot-

tempql ifa), yakni berada di antara miqat-miqal tersebut dengan
Makkah.

Ai'* ,ra (moka dari mana ia memulai), yakni ia berihram

dari tempat ia berada saat hendak melakukan perjalanan menuju
Makkah. Hal ini disepakati oleh para ulama kecuali keterangan yang

diriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, "Miqat orang-orang itu adalah
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Makkah." t,alu, hadits ini dijadikan dalil oleh Ibnu IIazm bahwa

penduduk negeri yang tidak memiliki miqul tersendiri. maka miqul-

nya adalah dari nrana ia memulai perjalanan. Tapi hadits tersebut tidak

menunjukkan hal itu. melainkan khusus bagi mereka yang tinggal di

antara miqat dengan Makkah. seperti telah dijelaskan. Berdasarkan

hadits ini dapat pula ditarik kesimpulart bagi siapa yang melakukan

safar (perjalanan) menuju Makkah tanpa berniat melakukan manasik

dan telah melewati salah satu miqat tersebut. Kemudian timbul niat

untuk melakukan munasik. maka ia dapat memulai ihram dari tempat

dimana terbetik keinginan untuk mengerjakan manasik; dan tidak ada

kewajiban baginya untuk kembali ke miqat yang telah ditentukan,

berdasarkan sabda beliau, Ui'* g, (Maku clari mana ia memulai).

';f a(j'$li & (hingga penduduk Makkah dari Makkah).

Yakni. mereka tidak perlu keluar dari Makkah menuju salah satu

miqat untuk memulai ihram, bahkan mereka memulai ihram dari

tempat tinggalnya di Makkah. Sama seperti orang-orang yang tinggal

di antara miqat dengan Makkah, dimana ia memulai ihram dari tempat

ia berada dan tidak perlu kembali ke miqat yang telah ditentukan

untuk memulai ihram. Hukum ini berlaku khusus bagi mereka yang

menunaikan haji. Namun para ulama berbeda pendapat tentang tempat

paling utama bagi mereka untuk memulai ihram, seperti akan

dijelaskan pada bab tersendiri.

Adapun orang yang melakukan umrah, ia wajib keluar ke

perbatasan Tanah Haram yang terdekat, seperti akan dijelaskan pada

bab-bab tentang umrah. Al Muhibb Ath-Thabari berkata, "Aku tidak

mengetahui seorang pun yang menjadikan Makkah sebagai miqat

dalam pelaksanaan umrah. maka dalam hal ini harus memahami

pernyataan yang berindikasi ke arah itu dalam konteks pelaksanaan

haji Qiran.35

Para ulama berbeda pendapat mengenai miqat bagi yang haji

Qiran. Mayoritas ulama mengatakan hukumnya sama dengan hukum

35 Haii Qiran adalah melakukan haji dan umrah sekaligus tanpa kcluar dari keadaan ihranr - pencrj
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orang haji dalam memulai ucapan talbiyah dari Makkah. Sementara

Ibnu Majisyun berkata,"la wajib keluar ke perbatasan Tanah Haram

yang terdekat."

Landasan pandangan ini adalah bahwa umrah hanya dapat

dipadukan dengan haji dalam amalan yang tempat pelaksanaannya

satu, seperti thawaf dan sa'i, menurut pandangan yang mengatakan

demikian. Adapun ihram, tempatnya untuk haji dan umrah tidaklah

sama. Namun alasan ini mungkin dijawab, bahwa perintah bagi pelaku

umrah untuk keluar ke perbatasan Tanah Haram yang terdekat adalah

agar ia datang ke Ka'bah dari luar Tanah Haram, sehingga bisa

dikatakan sebagai orang yang sengaja datang menuju Ka'bah. Makna

seperti ini telah tercapai bagi orang yang melakukan haji Qiran, yang

mana ia telah keluar menuju Arafah sebagai tempat di luar wilayah

Haram, lalu ia kembali ke Ka'bah untuk melakukan thawaf lfadhah.

Maka. maksud perintah keluar ke perbatasan Tanah Haram telah

tercapai.

Para ulama berbeda pendapat pula mengenai orang yang

melewati miqat untuk melakukan manasik namun tidak berihram.

Mayoritas ulama mengatakan, "la berdosa dan wajib membayar denda

(dam)". Adapun kewajiban membayar denda, ini didasarkan pada dalil
selain hadits di atas. Adapun pernyataan bahwa ia berdosa, ini ditinjau
dari sikapnya yang telah meninggalkan kewajiban. Sementara telah

disebutkan terdahulu sebuah hadits dari jalur Ibnu Umar dengan

lafazh, Wl Qo memfardhukannya), dan akan disebutkan kemudian

dengan lafazh. Jg- ( Berihraml.

Ini merupakan kalimat berita yang bermakna perintah, dan

perintah tidak disebutkan dengan menggunakan kalimat berita kecuali
jika dimaksudkan untuk penegasan, sementara penegasan bagi suatu

perintah menunjukkan wajibnya hal yang diperintahkan. Telah

disebutkan pula dalam pembahasan tentang ilmu dengan lafazh, ii q

V oi vlk @ari mono engkau memerintohkon komi melakukan

ihram).
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Dalam riwayat Imam Muslim melalui.ialur Abdullah bin Dinar

dari Ibnu Umar disebutkan, 1t'' 
'#i 

*j !O i' .p ii,' 'J'*i ';1

(Rasululluh SAW memerinluhktn penduduk Madinch...). Namun

Atha' dan An-Nakha'i berpendapat bahwa ihram dari miqat tidaklah

wajib. Sa'id bin Manshur berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa orang

yang melewati miqat tanpa ihram hajinya tidak sah, dan ini pula yang

menjadi pendapat Ibnu Hazm.

Mayoritas ulama mengatakan, "Apabila orang tadi kembali ke

miqat sebelum melakukan manasik, maka ia tidak wajib membayar

denda". Tapi Abu Hanifah mensyaratkan agar kembali sambil

mengucapkan talbiyah. Sedangkan Imam Malik mensyaratkan apabila

posisinya belum terlalu jauh dari miqat. Adapun Imam Ahmad

mengatakan bahwa sanksi tersebut tidak dapat gugur oleh perbuatan

apapun.

Catatan

Hal paling utama pada setiap miqat adalah melakukan ihram di
pinggirannya yang paling jauh dari Makkah, namun bila seseorang

melakukan ihram di daerah pinggiran yang paling dekat ke Makkah,

maka sah hukumnya.

8. Miqat Penduduk Madinah dan Mereka Tidak Memulai lhram
Sebelum Dzul Hulaifah

\, * lt J;; oi ,;* h, *r';L ;1, 1" * ;.t *
q lut'"bi ,E"t,o;!'jrr q 4-:-y,',Fl ,E-,io'{-,t y

*'; r':-' t' n,rl; 
:;, i'l,ru{i,'*'^
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1525. Dari Nafi'. dari Abdullah bin Umar RA. bahwa

Rasulullah SAW bersabda. "Penduduk Madinah memulai ihrum dari
Dzul Hulaifith, penduduk Syam memulai ihram dari Al .luhfith, dan

penduduk Naied memulai ihram dari Qarn." Abdullah berkata, "Dan

telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda. 'Penduduk

Yaman memulai ihram dari Yalamlum'."

Keterangan Hadits:

(Bab miqal penduduk Madinah dan mereka tidak memulai

ihram sebelum Dzul Hulaifaft). Isyarat ke arah ini telah dikemukakan
pada bab "Fardhu Miqat untuk Haji dan Umrah". Imam Bukhari
menyimpulkan dari konteks hadits yang menggunakan kalimat berita
namun bermakna perintah. bahwa memulai ihram di miqat adalah

wajib. Di samping itu, tidak pemah dinukil dari seorang pun yang

melakukan haji bersama Nabi SAW, bahwa ia memulai ihram
sebelum Dzul Hulaifah. Kalau bukan karena kemestian untuk
memulai ihram dari miqat, niscaya mereka akan segera memulai
ihram, sebab perbuatan ini lebih memberatkan sehingga pahalanya

lebih besar.

t! ,s*. ltetah sampai kepadaku... dan seterusnya). Akan

disebutkan setelah satu bab melalui riwayat anaknya -Salim-darinya, "Don mereka mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda... dan

aku tidak mendengarnya (langsung)". Telah disebutkan pula pada

pembahasan tentang ilmu melalui jalur lain dengan lafazh, "Aku tidak
mengetahui hal ini dari Nabi SAW'. Keterangan-keterangan ini
memberi asumsi bahwa orang yang menyampaikan kepada Ibnu Umar
lebih dari satu. Bahkan yang demikian telah dicantumkan dalam hadits

Ibnu Abbas seperti sebelumnya. hadits Jabir yang diriwayatkan oleh
Imam Muslim. hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dan

hadits Al Harits bin Amr As-Sahmi yang diriwayatkan oleh Imam
Ahmad, Abu Daud serta An-Nasa'i.
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9. Tempat Memulai lhram Bagi Penduduk Syam
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1526. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Rasulullah SAW

menetapkan Dzul Hulaifah miqat bagi penduduk Madinah, Al Juhfah

bagi penduduk Syam, Qarnul Manazil bagi penduduk Najed,

Yalamlam bagi penduduk Yaman. Tempat-tempat itu bagi negeri-

negeri tersebut dan bagi siapa yang datang kepadanya dari selain

penduduk negeri-negeri tersebut di antara mereka yang ingin
menunaikan haji dan umrah. Adapun bagi siapa yang berada di dalam

tempat-tempat itu, maka tempat ihramnya dari keluarganya (tempat

tinggalnya) dan demikianlah hingga penduduk Makkah berihram dari

Makkah."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits lbnu Abbas yang telah

dijelaskan pada bab sebelumnya.

10. Tempat Memulei [hram Bagi Penduduk Neied
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1527. Diriwayatkan
menetapkan miqat...."

dari Salim dari bapaknya. "Nabi SAW

J.,o. i ..;t...a"# TrAr .Fi k', ,a;$)t
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1528. Dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya RA, "Aku
mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Tempat memulai ihram bugi
penduduk Madinah adalah Dzul Hulaifah, tempat memulai ihram bagi
penduduk Syam adalah Mahya'ah (yaitu Al Juhfah), dan bagi
penduduk Najed adalah Qorn'." Ibnu Umar RA berkata. ,,Mereka

mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda dan aku tidak mendengar
darinya, 'Dan tempat memulai ihram bagi penduduk Yaman adalah
Yalamlam'."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar melalui dua jalur
periwayatan dari Az-Zuhri. Pada riwayat pertama, Imam Bukhari
menukil melalui gurunya yang bernama Ali bin Al Madini. Sedangkan
pada riwayat kedua. ia menukil melalui gurunya yang bernama Ali bin
Isa seperti tercantum dalam riwayat Abu Dzar, sebagaimana yang
telah dijelaskan.

L
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11. Tempat Memulai [hramnBagi y-ang Berada Diantara Miqat
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1529. Dari Ibnu Abbas RA, bahwa Nabi SAW menetapkan

miqat bagi penduduk Madinah adalah Dzul Hulaifah, bagi penduduk

Syam adalah Al Juhfah, bagi penduduk Yaman adalah Yalamlam, dan

bagi penduduk Najed adalah Qarn. Tempat-tempat itu bagi negeri-

negeri tersebut dan bagi selain penduduk negeri-negeri tersebut yang

ingin menunaikan haji dan umrah melalui tempat-tempat itu. Bagi

siapa yang berada di dalam tempat-tempat tersebut, maka (ihramnya)

dari keluarganya (tempat tinggalnya), hingga sesungguhnya penduduk

Makkah berihram dari Makkah.

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits lbnu Abbas melalui jalur
periwayatan yang lain.

12. Tempat Memulai lhram Bagi Penduduk Yaman
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1530. Dari lbnu Abbas RA bahwasanya Nabi SAW menetapkan

miqul bagi penduduk Madinah adalah Dzul Hulaifah, bagi penduduk

Syam adalah Al Juhfah. bagi penduduk Najed adalah Qarnul Manazil'

dan bagi penduduk Yaman adalah Yalamlam. Tempat-tempat itu bagi

(penduduk) negeri-negeri tersebut dan bagi selain mereka yang ingin

menunaikan haji dan umrah melewati tempat-tempat itu. Dan bagi

siapa yang berada di dalam tempat-tempat tersebut, maka dari tempat

ia memulai, hingga penduduk Makkah (mernulai ihram) dari Makkah.

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Abbas yang telah

dijelaskan.

Catatan

Al Atsram meriwayatkan dari Ahmad bahwa ia ditanya, "Pada

tahun berapa Nabi SAW menetapkan miqat-miqat tersebut?" Maka ia

berkata. "Pada tahun haji." Dalam hadits Ibnu Umar pada bab "[lmu"

disebutkan dengan lafazh. ii q !t'J"ij u- :jui .t*-,-Jt ,! eA :/96.', ti

9J+i ti Slu lseorang lakiJaki berdiri di masiid dan bertanya, "Wahai

Rasulullah. dari manakeh engkau memerintahknn fuimi memulai

ihram?"\.
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13. Dzatu Irq (Miqat) ltagi Penduduk Irak
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l53l . Dari Ibnu Umar RA. dia berkata. "Ketika kedua negeri ini

ditaklukkan. mereka mendatangi Umar dan berkata, 'Wahai Amirul

mukminin. sesungguhnya Rasulullah SAW telah menetapkan (miqat)

bagi penduduk Najed (yaitu) Qarn. Sedangkan tempat ittr Lerlalu

menyimpang dari jalur perjalanan kami. dan sesuuggr"rhnl'a.iika kami

menginginkan Qarn. niscaya memberatkan bagi kami'. Umar berkata.

'Perhatikanlah yang sejajar dengannya dari .ialur kalian'. Lalu Umar

mcnetapkan untuk mereka Dzatu lrq."

Keterangan Hadits:

(Buh Dzatu lrq bagi pentluduk lruk). Dinamakan demikian

karena di tempat itu terdapat"irq". yakni gunung kecil..larak tempat

ini dengan Makkah sejauh dua marhalah atau 42 mrl yang mana.iarak

ini sama dengan jarak antara Najed dengan Tihamah.

,i ":\^sb ts-b$ Qterhatikanloh yung seiuiur dengannyu). "vakni

perhatikan tempat yang jaraknya salna dengan miqat. di antara tempat

1,ang berada di jalur perjalanan kalian, lalu tetapkanlah ia sebagai

miqat. Secara lahirnya. Umar menctapkan rniqul tersebut berdasarkan

ijtihadnya.

Imam Syaf i meriwayatkan melalui .ialur Abu Sya'tsa'. dia

berkata. "Rasulullah SAW tidak menetapkan sesuatupun tentang
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miqal bagi penduduk timur. Lalu manusia menetapkan tempat yang

sejajar dengan Qarn. yakni Dzatu lrq."

Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Husyaim. dari Yahya bin

Sa'id dan selainnya, dari Naf-r', dari Ibnu Umar, lalu ia menyebutkan

hadits tentang miqat seraya memberi tambahannya, "lbnu Umar

berkata, 'Maka manusia lebih memilih Dzatu Irq daripada Qarn'."

Masih dalam riwayat Imam Ahmad dari Sufuan, dari Shadaqah,

dari lbnu Umar, "Seseorang berkata kepadanya, 'Lalu di mana (miqat

bagi) Irak?' lbnu Umar berkata, 'Saat itu belum ada Irak'." Lalu akan

disebutkan dalam pembahasan tentang Al I'tisham (berpegang teguh

pada Al Qur'an dan Sunnah) melalui jalur Abdullah bin Dinar dari

Ibnu Umar. dia berkata. "lrak pada saat itu belum ada." Kemudian

tercantum dalam kitab Ghqra'ib mlllk Malik oleh Ad-Daruquthni

melalui jalur Abdunazzaq dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia

berkata, "Rasulullah SAW telah menetapkan (miqat) bagi penduduk

Irak (yaitu) Qarn."

Abdunazzaq berkata, "Sebagian mereka mengatakan kepadaku

bahwa Malik telah menghapus riwayat tersebut dari kitabnya." Ad-
Daruquthni berkata, "Riwayat ini hanya dinukil oleh Abdurrazzaq."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, para perawi hingga Malik adalah

para perawi yang tsiqah (terpercaya). Riwayat tersebut dinukil oleh

Ishaq bin Rahawaih dalam Musnad-nya dari Malik, namun ini
tergolong riwayat yang sangat janggal (gharib), tertolak oleh hadits

yang di sebutkan di bab ini.

Imam Syaf i meriwayatkan melalui jalur Thawus, dia berkata

"Rasulullah SAW tidak menetapkan Dzatu hq dan belum ada saat itu

penduduk timur." lalu ia berkata dalam krtab Al Umm, "Tidak dinukil

keterangan aktrat dari Nabi SAW bahwa beliau menetapkan Dzatu Irq

(sebagai rniqat),hanya saja manusia sepakat menjadikannya sebagai miqat."

Semua keterangan ini menunjukkan bahwa miqat Dzatu lrq
tidak tercantum dalam nash. Pandangan ini ditandaskan oleh Al
Ghazal| Ar-Raf i dalam kitab Syorh Al Musnad, An-Nawawi dalam
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kitab Slarh Muslim. serta tercantum dalant kitab Al Muduwwanuh

oleh lmam Malik.

Sementara itu. para ulama madzhab Hanafi, madzhab Hanbali,

nrayoritas ulama madzhab Syaf i. dan Ar-Rafl'i dalam kitab A:;y-

Syurh Ash-Shaghir serta An-Nawawi dalam kitab Syurh Al
Muhadzdzab, membenarkan bahwa hal itu disebutkan dalam nash.

Yang demikian itu tercantum dalam riwayat .labir yang dikutip oleh

Imam Muslim. hanya saja masih diragukan apakah riwayat itu mar/u'
(langsung dari Nabi SAW) ataukah muuqu./'(tidak sampai kepada

beliau SAW)'/ Hadits tersebut ia riwayatkan melalui Ibnu Juraij, "Abu

Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku bahwa ia mendengar Jabir

bertanya tentang tempat memulai ihram, maka ia berkata. 'Aku

mendengar. ..' dan aku kira dia menisbatkannya kepada Nabi SAW'."

Abu Awanah meriwayatkan dalam kitabnya ,41 ll[ustakhruj
dengan lafazh. "Dia berkata 'Aku mendengar...' aku kira yang ia

maksudkan adalah Nabi SAW." Imam Ahmad rneriwayatkan pula dari

Ibnu Lahi'ah, dan Ibnu Majah dari Ibrahim bin Yazid. keduanya dari

Abu Az-Zubair tanpa ada keraguan dalam penisbatannya kepada

Rasulullah SAW. Keterangan serupa tercantum juga dalam hadits

Aisyah dan hadits Al Harits bin Amr As-Sahmi. keduanya dikutip
oleh Imam Ahmad. Abu Daud dan An-Nasa'i.

Semua ini menunjukkan bahwa hadits vang dimaksud memiliki
sumber. Barangkali ulama yang mengatakan bahwa hal ini tidak
tercantum dalam nash belum menemukan hadits yang dimaksud, atau

mungkin ia berpandangan bahwa hadits tersebut lemah. Oleh sebab

itu. Ibnu Khuzaimah berkata, "Telah diriwayatkan sehubungan dengan

penetapan Dzatu.Irq sebagai miqat sejumlah hadits yang tidak dapat

dijadikan pegangan menurut para ulama ahli hadits." Ibnu Al Mundzir
berkata, "Kami tidak menemukan suatu hadits yang akurat tentang

Dzatu lrq."

Akan tetapi jika ditinjau dari seluruh jalur periwayatan hadits

tersebut secara global. maka ia memiliki dasar yang cukup kuat.

Adapun alasan sebagian orang yang mengkritik bahwa Irak belum
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ditaklukkan pada masa itu, maka lbnu Abdil Barr menjawab hahwa ini
merupakan suatu kelalaian, karena Nabi SAW menetapkan miqat
penduduk negeri-negeri tersebut sebelum negeri-negeri itu
ditaklukkan. dan beliau mengetahui bahwa negeri itu akan

ditaklukkan. Maka tidak ada perbedaan antara Syam dan lrak.

Jawaban serupa dikemukakan pula oleh Al Mawardi serta ulama-

ulama yang lain. Akan tetapi menurutku bahwa maksud mereka yang

mengatakan "[rak belum ada pada masa itu", yakni belum ada

manusia yang muslim dari arah tersebut. Adapun sebab mengapa Ibnu

Umar mengatakan demikian, adalah karena ia telah meriwayatkan

hadits dengan lafazh,r# ti s')k ;-1'u it, S'*i u- i,:ti >v3 Li lsnorang

laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, dari manakah engkau

memerintahkan untuk memulai ihrum? "). Maka, ia pun memberikan
jawaban. Setiap negeri yang ditentukan miqat-nya, maka dari arah itu
terdapat orang-orang Islam, berbeda halnya dengan arah timur.

Adapun riwayat yang disebutkan oleh Abu Daud dan lmam At-
Tirmidzi melalui jalur lain dari lbnu Abbas bahwa Nabi SAW
menetapkan Al Aqiq sebagai (miqat) bagi penduduk timur, hanya

dinukil oleh Yazid bin Ziyad, sementara beliau adalah perawi yang

lemah. Jika riwayat itu benar, maka mungkin dikompromikan dengan

hadits Jabir serta hadits lainnya dengan beberapa cara, di antaranya:

Pertama,Dzatu Irq adalah miqat yang wajib sedangkan Al Aqiq
adalah miqat yang sunah, sebab letaknya lebih jauh daripada Dzatu

Irq.

Kedua. Al Aqiq adalah miqat bagi sebagian penduduk Irak,

yaitu mereka yang bermukim di daerah Mada'in, sedangkan Dzatu Irq

adalah miqat bagi penduduk yang tinggal di Basrah. Keterangan

demikian disebutkan dalam hadits Anas yang diriwayatkan oleh Ath-
Thabrani, namun sanad-nya lemah.

Ketiga, Dzatu lrq pada awalnya berada di tempat Al Aqiq saat

ini, kemudian diubah dan didekatkan ke Makkah. Atas dasar ini, maka

Dzatu Irq dan Aqiq adalah nama satu tempat, sehingga harus
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mclakukan ihram dari Al Aqiq. Namun tidak ada seorang ulama pun

yang berkata demikian, bahkan mereka hanya berpendapat bahwa hal

itu lebih disukai sebagai sikap hati-hati.

lbnu Mundzir meriwayatkan dari Al Hasan bin Shalih

bahwasanya ia biasa memulai ihram di Rabzah. dan ini adalah

pendapat Al Qasim bin Abdurrahman serta Khashif Al Jazari. Lalu

Ibnu Al Mundzir berkata, "Hal ini memiliki tempat dari segi logika

iika penetapan Dzatu Irq tidak didasarkan pada nash, karena letaknya

sejajar dengan Dzul Hulaifah, sedangkan Dzatu I.q terletak

sesudahny-a." Adapun hukum bagi orang yang tinggal di negeri yang

tidak memihkr miqat tersendiri, ia dapat memulai ihram dari miqat

pertama yang sejajar dengannya. Akan tetapi ketika Umar telah

menetapkan Dzatu Irq serta diikuti oleh para sahabat dan diamalkan

dari masa ke masa. maka hal itu lebih utama untuk diikuti.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa orang yang tinggal di negeri

yang tidak memiliki miqal sendiri, maka ia dapat memulai ihram saat

berada di tempat yang sejajar dengan salah satu dari kelima miqat

tersebut, dan tidak diragukan lagi bahwa posisi kelimanya adalah

mengelilingi Tanah Haram. Dzul Hulaifah berada di arah Syam,

Yalamlam berada di arah Yaman. keduanya berada di arah yang

berlawanan meski salah satunya lebih dekat ke Makkah daripada yang

lainnya. Qarn berada di arah timur dan Al Juhfah berada di arah barat,

keduanya berada di arah yang berlawanan meski salah satunya juga

lebih dekat ke Makkah, sementara Dzatt Irq sejajar dengan Qarn.

Dengan demikian, tidak ada satupun negeri di belahan bumi ini

melainkan akan melewati tempat yang sejajar dengan salah satu dari

miqat-miqal tersebut. Dari sini tertolaklah pendapat orang-orang yang

mengatakan; barangsiapa tinggal di negeri yang tidak memiliki miqat

sendiri serta tidak melewati tempat yang sejajar dengan salah satu dari

miqat tersebut, apakah ia memulai ihram dari jarak yang sama dengan

jarak miqat terjauh atau sebaliknya? Kemudian mereka menukil

perbedaan pendapat mengenai masalah tersebut. Padahal

permasalahan seperti ini tidak akan pernah terjadi seperti yang saya
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.ielaskan, kecuali bila yang dimaksud adalah orang yang tidak

mengetahui tempat yang sejajar dengan miqal.

An-Nawawi menukil dalam kitab Syarh Al Muhadzdzob, bahwa

orang yang beradapada kondisi demikian memulai ihram dari tempat

yang berjarak dua marhalah dari Makkah, berdasarkan perkataan

Umar saat menetapkan Dzatu Irq sebagai miqat. Tapi pernyataan ini
dikritisi bahwa Umar menetapkannya karena tempat itu sejajar dengan

Qarn, sedangkan permasalahan di tempat ini adalah orang yang tidak

mengetahui tempat yang sejajar dengan miqat.

Barangkali ulama yang berpendapat bahwa orang yang tidak

mengetahui tempat yang sejajar dengan miqat tersebut agar memulai

ihram dari jarak dua marhalah sebagai ukuran minimal, sebab jarak

yang lebih dari dua marhalah masih diragukan. Akan tetapi sebagai

sikap hati-hati, agar mengambil jarak yang paling jauh. Dalam hal ini
tidak tertutup kemungkinan untuk dibedakan antara orang yang datang

dari arah kanan Ka'bah dengan orang yang datang dari arah kirinya,
sebab miqat yang berada di arah kanan Ka'bah lebih dekat

dibandingkan miqat yang berada di arah kirinya. Maka, bagi yang

datang dari arah kanan ditetapkan ukuran paling dekat, sedangkan

bagi yang datang dari arah lain ditetapkan ukuran yang paling jauh.

Kemudian syariat berihram dari tempat yang sejajar dengan

miqat khusus bagi mereka yang tidak memlliki miqat yang telah

ditetapkan. Adapun bagi mereka yang memiliki miqat yang telah

ditetapkan. maka ia tidak boleh berihram dari tempat yang sejajar

dengan salah satu dari kelima miqat tersebut. Sebagai contoh,

penduduk Mesir yang hendak ke Makkah melewati Badar, dimana

letak Badar ini sejajar dengan Dzul Hulaifah. Namun mereka tidak

boleh berihram di tempat ini. bahkan harus mengakhirkannya sampai

di Al Juhfah.
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Catatan

Al Aqiq yang disebutkan di tempat ini adalah suatu lembah yang

memancarkan air di Tihamah, dan ia bukan Al Aqiq yang akan

disebutkan setelah dua bab.

14. Bab.s
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1532. Dari Nafi' dari Abdullah bin Umar RA' bahwa Rasulullah

SAW mengistirahatkan/menghentikan (untanya) di Bathha' (yaitu) di

Dzul Hulaifah dan shalat di sana. Abdullah bin Umar RA juga

melakukan hal itu.

Keteransan Hadits:

Demikian yang disebutkan dalam naskah aslinya, yakni tanpa

judul. Fungsinya adalah sebagai pemisah antara bab (sebelumnya

dengan sesudahnya). Adapun kesesuaiannya dengan bab sebelumnya

adalah dari sisi disukainya shalat dua rakaat saat akan melakukan

ihram dari miqat. Lalu sebagian pensyarah telah memberi judul hadits

ini, "singgah di Bathha' dan shalat di Dzul Hulaifah". Al Quthb

mengatakan bahwa judul seperti itu tercantum dalam sebagian kitab

Shohih Bukhari. Kemudian dia melanjutkan, "Adapun pada naskah

yang kami dengar langsung, kata 'bab' juga tidak dicantumkan.

Sementara dalam Syarah lbnu Bathtlal disebutkan, oBab Shalat di

Dzul Hulaifah'."

tu Dulu. salah satu naskah tertulis. "Bab Shalat di Dzul Hulaifah".
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1ui (me ng i s I i r u hal ka n/ me ng hc n I i futn ). Makna " u naukha" adalah

menjadikan unta berlutut (menderumkan), dan yang dimaksud adalah

beliau singgah dan berhenti di tempat tersebut. Al Bathha' telah

dijelaskan, yaitu tempat yang terdapat di Dzul l{ulaitah. Sedangkan

trase "lalu shalat di sana" kemungkinan adalah shalat (sunah) untuk

ihram, dan kemungkinan pula shalat fardhu. Akan disebutkan dari

hadits Anas bahwasanya beliau shalat Zhuhur di Dzul Hulaifah

sebanyak dua rakaat. Kemudian shalat ini mungkin dilakukan saat

hendak berangkat (seperti yang nampak dari keoenderungan Imam

Bukhari), dan kemungkinan pula saat kembali dari perjalanan.

Kemungkinan terakhir didukung oleh hadits lbnu Umar yang

disebutkan berikut dengan lafazh, *t'it ,fu.e;5)ir €r,k g': tils
'&i ,? ctu.'j (Dan apabilu kembali, heliau shalut di Dzul Huluifuh

di lubuk lembah dan bermalum di sana hinggu suhuh). Tapi rnungkin

untuk dikompromikan dengan mengatakan: beliau melakukan kedua

hal itu sekaligus. l,akni saat akan pergi dan saat pulang.

15. Keluarnya Nabi SAW Menempuh Jalan Syajarah

a , , a a , ,. , ,

{'t & ilt ob dJ J;', ii tAL ilt'*'r'* ;J d)t + *
J-r-, itq .JrAt e--h y -V*-S;FJl c-.b J C;-: .,ttS

, ?, , .r- ' , o ' ' 
-- 

'.o t td*. € & L* JLa'; ri! itr &': & ^tst & ilt
trzot

# F b[.'t c*;>rrJt ;A a;llr t;;+ * f , tt\"j 6';Al
1533. Dari Abdulfan bin Umar RA bahwasanva Rasulullah

SAW biasa keluar dari jalan Syajarah dan masuk dari jalan Al
Mu'arras. Sesungguhnya Rasulullah SAW biasa apabila keluar ke

Makkah shalat di masjid Asy-Syajarah, dan apabila pulang shalat di
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Dzul Hulaifah di lubuk lembah (hathn al wadi) dan bermalam (di

sana) hingga subuh.

Keteranqan Hadits:

(Bab keluarnya Nubi sAW menempuh julan syaiarah). Iyadh

berkata, "syajarah adalah tempat terkenal yang terletak di jalur yang

dilewati oleh orang yang akan pergi ke Makkah dari Madinah. Nabi

SAW keluar menempuh jalan tersebut menuju Dzul Hulaifah, lalu

bermalam di sana hingga subuh. Apabila pulang, beliau bermalam

pula di tempat itu lalu masuk Madinah melalui jalan Al Mu'arras,

yaitu tempat yang juga terkenal. Jarak yang ditempuh dari Madinah ke

Dzul Hulaifah, baik melalui jalan Syajarah maupun jalan Al Mu'arras,

masing-masing enam mil, hanya saja jalan Al Mu'arras lebih dekat."

Ibnu Baththal berkata, "Nabi SAW biasa melakukan demikian,

sebagaimana yang beliau SAW lakukan saat shalat Id, pergi melalui

satu jalan dan pulang melalui jalan yang lain." Adapun hikmah hal itu

telah diterangkan. Sebagian ulama mengatakan, sesungguhnya Nabi

SAW singgah di tempat itu hanya kebetulan. Pernyataan ini

diriwayatkan oleh Ismail Al Qadhi dalam kitabnya Al Ahkam dari

Muhammad bin Al Hasan. Adapun yang benar, perbuatan itu beliau

lakukan dengan sengaja supaya beliau tidak memasuki Madinah pada

malam hari. Pendapat ini diperkuat oleh lafazh, "bermolom hingga

subuh,,. Alasan lain, bahwa beliau sengaja singgah di Dzul Hulaifah

adalah untuk tabarruk (mendapatkan berkah). seperti yang akan

dijelaskan pada bab berikutnya.

Sebagian pembahasan hadits tersebut telah diisyaratkan pada

bagian akhir bab-bab tentang masjid, dimana materinya lebih luas

daripada di tempat ini.
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16. Sabda Nabi SAW "Al Aqiq adalah Lembah yang diberkahf,

'; 
ry, ftr,Ji" t;i:L frt n; r'b tt ?i 'tt ** t

, er q,)Z'*, * rtt ,k 4u,-ry" ,'ii ^-'itt ft
ip', lrtlt 6,>(jt t$ q')Je :'5a j., .1 :r:,tUr Gli ,'Ji-

-, . l.o t'-q't
1534. Dari Ikrimah bahwa ia mendengar lbnu Abbas RA berkata

bahwa, sesungguhnya ia mendengar Umar RA berkata: Aku
mendengar Nabi SAW di tembah Al Aqiq bersabda, "Malam ini aku
telah didatangi oleh utusan dari ruhanku, dun ia berkata, 'shalatlah
di lembah yang diberkahi ini'. Lalu katakon, 'Ya Atlah, Umrah dalam
haji'."

ti .1. .ct gLr
j;L

lz z. , t

tSTa 4v-

1535. Diriwayatkan dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya RA,
dari Nabi SAW. bahwasanya beliau bermimpi dan saat itu beliau

sedang beristirahat di Dzul Hulaifah pada lubuk lembah. Dikatakan

kepadanya, "Sesungguhnya engkau berada di Bathla' yang berkah."

Salim telah mengistirahatkan kami, dia melewati kembali tempat yang

biasa ditempati Abdullah untuk istirahat, seraya berusaha agar tepat

dengan tempat peristirahatan Nabi SAW, yaitu di bagian bawah

/ t/fs
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masjid di lubuk lembah, yang terletak di tengah antara mereka dengan

jalan."

Keteranqan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Umar tentang persoalan yang

dimaksud, dan hadits itu bukan berasal dari ucapan Nabi SAW, akan

tetapi beliau hanya menceritakan dari utusan yang datang kepadanya.

Akan tetapi Abu Ahmad bin Adi telah meriwayatkan melalui jalur

Ya'qub bin Ibrahim Az-Zuhri. dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya,

dari Aisyah, dari Nabi SAW, "l'.6 ig pau. \1$i (Berkemahlah di Al

Aqiq, karena ia adalah tempal yang mendapat berkah). Seakan-akan

Imam Bukhari hendak mengisyaratkan kepada riwayat ini.

i, q ci (utusan dari Tuhantar). Yaitu [lbrrl alaihissalam.

lrir g;:rir rj-io e'J- (shalatlah di lentbah yang berkah ini).

Yakni lembah Al Aqiq, yang terletak dekat dengan Al Baqi' dan

berjarak empat mil dari Madinah. Az-Zubair bin Bakkar

meriwayatkan dalam kitab Akhbar Al Madinah bahwa ketika Tabba'

kembali dari Madinah dan sedang berjalan menurun di suatu tempat,

maka ia berkata, "Ini adalah tempat yang dibelah oleh arus air
(Aqiq)." Oleh karena itu, tempat ini dinamakan Al Aqiq.

-t . '-.. , o 
'

Y e a,'* &': (dan katakan, "Umrah dalam hajl'). Yakni

katakan, aku telah rnenjadikannya sebagai umrah. Hal ini menjadi

dalil bahwa Nabi SAW melakukan haji Qiran. Adapun penjelasan

mengenai hal itu akan diterangkan beberapa bab kemudian. Untuk itu,

tidak benar orang yang berpendapat bahwa maknanya adalah umrah

yang tergabung dalam haji, yakni amalan umrah masuk dalam amalan

haji sehingga satu thawaf telah mencukupi bagi umrah dan haji. Lebih

fatal lagi kesalahan orang yang hrpendapat bahwa beliau melakukan

umrah pada tahun itu setelah menunaikan haji, sebab kenyataannya

Nabi SAW tidak melakukannya. Namun benar, ada kemungkinan

beliau diperintah mengucapkan hal itu kepada para sahabatnya untuk
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nrengajari mereka syariat haji Qiran. Sedangkan sabdanya "Umrah

rlalum haii" adalah isyarat terhadap perbuatan yang berlangsung saat

itu yaitu haji Qiran. Saya (lbnu Hajar) katakan, bahwa pandangan ini
didukung oleh riwayat yang akan disebutkan pada pembahasan Al
I'tisham (berpegang teguh kepada Al Qur'an dan Sunnah) dengan

lafazh "Umrah dan hcli", yang akan dijelaskan beberapa bab

kemudian.

Pada hadits ini terdapat keterangan tentang keutamaan Al Aqiq
seperti keutamaan Madinah, serta keutamaan shalat di tempat itu. Dari

hadits ini dapat diketahui bahwa bagi rombongan haji dianjurkan

untuk singgah di suatu tempat yang dekat dengan negeri mereka serta

bermalam di sana. agar anggota rombongan yang terlambat dapat

menyusul dan bergabung. Begitu pula bagi yang lupa sesuatu, ia

masih dapat kembali untuk mengambilnya. karena jaraknya belum

terlalu jauh.

17. Mencuci Bekas Minyak Wangi (Khaluq) di Baju Sebanyak
Tiga Kali

:& 
^ist q', A.'JC J; ri;:;i ,h ; otr;e ri ,tbL *

J:,';1''*,-lc !\;; r *', y il'& 4'*.:i
i,sta ;*, ti;- ^n;Li V 7 ;', irl;u &', & ittt:-
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,t^iLJ'dL Lirt ,7,'; u* +
p ielr ;t ri,,iusj* .:el;;

..a.e

,t!,'-. ' +f' l5* h/
€'yg,tv.'; gy\
iJu t',f ; e,$ :l-I 'oi ;;1i

1536. Dari Atha' bahwa Shafuan bin Ya'la mengabarkan

kepadanya, sesungguhnya Ya'la berkata kepada Umar RA,

"Pertihatkan kepadaku (bagaimana) Nabi SAW ketika menerima

wahyu." Dia (Umar) berkata, "Ketika Nabi SAW berada di Ji'ranah

-bersama 
sekelompok sahabatnya- tiba+iba seorang laki-laki

mendatangi beliau dan berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana

pendapatmu tentang seorang laki-laki yang ihram sedang ia berlumur

minyak wangi?"' Nabi SAW berdiam sejenak, lalu wahyu datang

kepadanya. Umar RA memberi isyarat kepada Ya'la 
-sementara 

di

atas Rasulullah SAW ada kain yang digunakan untuk menaunginya-

maka ia (Ya'la) memasukkan kepalanya, ternyata wajah Rasulullah

SAW memerah dan mengeluarkan suara dengkuran. Kemudian

disingkapkan (kain itu) darinya, lalu beliau bertanya, "Di monakah

orang yang bertanyo tenlong umrah?" Laki-laki itu didatangkan, dan

beliau bersabda, "Cucilah minyak wongi yang ada padamu sebanyak

tiga kali, don tanggalkon jubahmu, lalu lokukan pada umrohmu

seperti yang engkau lakukan pada hajimu'." Aku berkata kepada

Atha', "Apakah perintah untuk mencuci tiga kali maksudnya agar

benar-benar besih?" Beliau menjawab, "Ya."

@:
Khaluq adalah sejenis minyak wangi yang terbuat dari za'faran.

pt ir| (seorang laki-laki mendatongi beliou). Setelah

beberapa bab akan disebutkan dengan lafazh, 'g)?i;E (seorang Arab

bqdui datang). Saya belum menemukan namanya, tetapi Ibnu Fathun

menyebutkan dalam kitab Adz-Dzoil dari tafsir Ath-Thurthusyi bahwa

namanya adalah Atha' bin Munyah. Ibnu Fathun berkata. "Apabila

41O - TATIIUL BAARI



riwayat ini akurat. maka Atha' bin Munyah adalah saudara Ya'la bin

Munyah, perawi hadits tersebut. Tapi mungkin juga ada kesalahan

nama perawi, karena hadits tersebut adalah riwayat Atha' dari

Shafwan bin Ya'la bin Munyah, dari bapaknya. Di antara perawi ada

yang tidak menyebutkan nama perawi antara Atha' dan Ya'1a."

Dalam kitab Syarah syaikh kami, Sirajuddin bin Mulaqqin.

disebutkan, "Kemungkian laki-laki yang dimaksud adalah Amr bin

Sawad, sebab dalam kitab Asy-Syr|', Al Qadhi lyadh meriwayatkan

dari Amr. dia berkata, ?\s ,'Jv, ";bg sii'&': * nt * C,'*t
.. ".: ? .

*\b 4. e *. *.,#j ,hi hi g"\'e (Aku mcndatungi Nahi

SAW sedang aku memakai minyak wangi, muka beliau bersabda,

"Wars... *orr...t' ranggalkan... tanggalkan". Lalu beliqu menusuk

perulku dengan sepotong kayu hingga saya merasakan sakitnya)."

Syaikh kami berkata. "Akan tetapi Amr yang disebutkan di

tempat ini tidak hidup semasa dengan Shafwan, karena ia adalah

sahabat lbnu Wahab."

Namun perkataan ini perlu ditanggapi; Pertoma, kisah yang

beliau sebutkan tidak sama dengan kisah di atas, sehingga tidak ada

alasan untuk menyamakan pelakunya. Kedua, tanggapan yang

diberikan merupakan kelalaian, sebab orang yang mengatakan "Aku

mendatangi Nabi SAW' tidak mungkin dipersepsikan bahwa dia

adalah sahabat lbnu Wahab yang seangkatan dengan Imam Malik.

Bahkan jika riwayat itu akurat, maka dia adalah laki-laki lain, dimana

keduanya memiliki nama yang sama dengan nama bapaknya. Namun

kenyataannya hal itu tidak akurat, sebab nama yang dinukil oleh

syaikh kami diputarbalikan. Hanya saja yang terdapat dalam kitab

Asy-Syi.faa'adalah Sawad bin Amr, dan dikatakan pula Sawadah bin

Amr.

Hadits yang dimaksud telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq

dalam kitabnya Al Mushannaf, serta oleh A[ Baghawi dalam kitab

3'7 
Wars adalah sejenis tumbuhan yang berwarna kuning yang mengeluarkan arorna wangi dan biasa

digunakan untuk mewamai pakaian.
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Mu jum Ash-Shahabah. Diriwayatkan pula oleh Ath-Thahawi dari

jalur Abu Hafash bin Amr dari Ya'la, bahwasanya ia melewati Nabi

SAW sedang ia memakai minyak wangi, maka beliau SAW bertanya,

"Apakah engkau mempunyai istri?" Ia menjawab, "Tidak." Nabi SAW

bersabda, "Pergi dan cucilah."

Orang yang memiliki pengetahuan dangkal tentang periwayatan

hadits akan menduga bahwa Ya'la bin Umayah adalah pelaku kisah

tersebut. Namun sebenarnya tidak demikian, karena perawi hadits ini

adalah Ya'la bin Murrah Ats-Tsaqafi, dan ini adalah kisah tersendiri

selain kisah pelaku dalam masalah ihram. Hanya saja Ath-Thahawi

meriwayatkan di tempat lain bahwa Ya'la bin Umayah merupakan

pelaku kisah, dia berkata, "sulaiman bin Syu'aib menceritakan kepada

kami. Abdurrahman (lbnu Ziyad Al Wadhdhahi) menceritakan kepada

kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Atha' bin

Abi Rabah, f i' e Ut it6'^.2 *: e'?i r?i'i tlt-'i J,i;-y*i oi

WF"'oi '&s @ah*o seorong laki-laki yang bernama Ya'la bin

Umayah melakukon ihram sedang io mengenakan iubah, maka Nabi

SAW memerintahkan untuk melepaskannya)." Qatadah berkata, aku

berkata kepada Atha', "Sesungguhnya kami melihat (sebaiknya)

pakaian itu disobek." Atha' berkata, "Sesungguhnya Allah tidak

menyukai kerusakan."

?r,yl i ldfgunakan untuk menaunginya). Riwayat Ath-Thabrani

dalam kitab Al Aussth dan Ibnu Abi Hatim bahwa ayat yang turun saat

itu adalah firman-Nya, "Dan sempurnakanlah haji dan umrah untuk

Allah)'(Qs. Al Baqarah (2): 196) Dari sini diperoleh faidah bahwa hal

yang diperintahkan (yakni menyempumakan) berkonsekuensi

wajibnya menjauhi apa yang membahayakan dalam umrah.
t
6- (mendengkur). Dengkuran adalah suara yang biasa keluar

dari orang yang tidur atau pingsan. Adapun Nabi SAW mengeluarkan

suara seperti itu dikarenakan beratnya wahyu yang diterimanya.

Seakan-akan maksud Ya'la memasukkan kepalanya ke dalam kain

penutup Nabi SAW adalah untuk melihat kondisi beliau saat
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menerima wahyu. seperti akan disebutkan pada bab-bab tentang

umrah melalui jalur lain dari Ya'la. Biasanya dia mengatakan

keinginannya itu kepada Umar. maka saat itu Umar berkata

kepadanya, "Kemari dan lihatlah". Seakan-akan lJmar mengetahui

bahwa perbuatan itu tidak memberatkan Nabi SAW.

* eit l.Jalr .ryr @ucilah minyak wungi yang acla paclantu).

Hal ini mencakup minyak wangi yang menempel di badan atau di
pakaian. sebagaimana yang akan dijelaskan.

'+ 
e p g ;Lb.'* € yb klan lakukan patla umrahmu

seperti ltang engkau lakukan pada hajimu). Dalam pembahasan

tentang umrah disebutkan dengan lafazh, ,i.'p e'gbi oi ,;.]is '.lS

(Bagaimana engkau menyuruhku untuk melakuknn umrah). Dalam
riwayat Imam Muslim melalui jalur Qais bin Sa'ad dari Atha'

disebutkan. jJr';L../ 
C-"6 |!4; e*.b'8 6j(Dan apa yang biasa

engkau lakukan pada hcrjimu. maka lakukanlah poda umrahmu). Hal
ini menunjukkan bahwa sebelumnya orang itu mengetahui amalan

haji. Ibnu Al Arabi berkata, "Seakan-akan pada zaman jahiliyah
mereka biasa menanggalkan pakaian dan menjauhi minyak wangi saat

ihram jika mereka menunaikan haji. Sementara mereka tidak bersikap

demikian saat umrah. Oleh sebab itu, Nabi SAW memberitahukan
kepada mereka bahwa tata cara haji dan umrah adalah sama."

Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa kata. 'dan lakukan'
artinya adalah 'tinggalkan'. karena maksudnya adalah menjelaskan
apa yang wajib dijauhi oleh orang yang ihram. Kesimpulannya, bahwa
'meninggalkan sesuatu' digolongkan sebagai perbuatan."

Dia juga berkata, "Adapun menurut lbnu Baththal bahwa yang

dimaksud adalah doa-doa dan selainnya yang terdapat dalam haji
maupun umrah. maka perlu diteliti lebih mendalam, karena jenis

sesuatu yang ditinggalkan tidak berbeda baik dalam haji maupun

umrah. Lain halnya dengan perbuatan, dimana dalam haji terdapat
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beberapa perbuatan yang tidak terdapat dalam pelaksanaan umrah,

seperti wukuf dan sebagainya."

An-Nawawi mengatakan seperti yang dikatakan oleh lbnu

Baththal seraya menambahkan. "Dalam hal ini ada pengecualian,

berupa amalan khusus dalam haji."

Al Baji berkata, "Hal yang diperintahkan adalah selain

melepaskan pakaian dan mencuci wewangian, karena keduanya telah

ditegaskan oleh Nabi SAW. Dengan demikian, tidak ada lagi hal lain

yang diperintahkan kecuali fi dyaft (tebusan)."

Demikian yang dia katakan, namun sesungguhnya pembatasan

ini tidak memiliki dasar yang cukup kuat. Bahkan, tampak pada jalur

lain bahwa yang diperintahkan adalah mencuci dan melepaskan

pakaian (yang terkena wewangian). Keterangan ini terdapat dalam

riwayat Imam Muslim dan An-Nasa'i melalui jalur Sufuan dari Amr

bin Dinar dan dari Atha', beliau bersabda, ,,513 t'*tt, eyb Uk C

'^;bttoe; ga:b C? 6 ,iui O'H, tb € ,';;i: Luir ri; & Lli
ArP ,,/ ("Apakah yemg biasa engkau lakuksn pada hajimu? " Orang

itu berkata, "Aku melepaskan pakaian ini lalu mencuci wewangian

yang ada di tubuhku." Beliau bersabda. "Apa yang engkau lakukan

pada hajimu lakukanlah pada umrahmu.").

:,L1. 
di (Aku berkara kepada Atha'). Yang berkata adalah Ibnu

Juraij, dan hal ini menunjukkan dirinya memahami dari konteks hadits

bahwa lafazh "tiga kali" termasuk ucapan Nabi SAW. Tapi tidak

tertutup kemungkinan bila lafazh tersebut berasal dari sahabat, dan

Nabi hanya mengulangi lafazh "cuciloh" sebanyak tiga kali seperti

yang biasa beliau lakukan, itu jika berbicara beliau mengulanginya

sebanyak tiga kali agar lebih dipahami oleh orang yang

mendegarkannya. Kemungkinan ini dikemukakan oleh Iyadh.

Al Ismaili berkata. "Dalam hadits ini tidak ada keterangan

bahwa wewangian (khaluq) tersebut berada di baju seperti yang

tersebut padajudul bab, bahkan yang ada hanyalah pernyataan bahwa
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laki-laki tersebut menggunakan minyak wangi. Sedangkan sabda

beliau. 'Cucilah wangian yung adu padamu' menunjukkan bahwa

wewangian itu tidak ada pada pakaiannya, tetapi hanya ada di

badannya. Seandainya wewangian itu terdapat di pakaiannya, maka

dengan melepaskan pakaiannya ihramnya menjadi sah."

Jawabannya, sesungguhnya lmam Bukhari 
-sebagaimana

kebiasaannya- hendak mengisyaratkan pada lafazh yang tercantum

pada sebagian jalur periwayatan hadits yang ia sebutkan. Dalam

pembahasan hal-hal yang dilarang saat melakukan ihram melaluijalur
lain disebutkan dengan lafazh, :'rtt j1 ,! ".r"r3 "t (ia memakai

gami.s yang ado bekas wurna kekuningan). Di samping itu, biasanya

minyak wangi (khaluq) itu digunakan pada baju.

Abu Daud Ath-Thayalisi meriwayatkan dalam Musnad-nya dari

Syu'bah. dari Qatadah. dari Atha' dengan lafazh. teb;L * >V;"eij

:'-iV 
'ii (Beliau melihat seorong laki-laki memakai jubah yang terlihat

ada bekcts minyak u,angi [khaluq).

Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Rabah bin Abi
Ma'ruf. dari Atha'. sama seperti itu. Sa'id bin Manshur berkata.

Husyaim telah menceritakan kepada kami, Abdul Malik dan Manshur
serta selain keduanya telah mengabarkan kepada kami dari Atha', dari

Ya'la bin Umayah, bahwa seorang laki-laki berkata, C .l' 
'J';') 

6-

-.'!. . ... .t

9'y i L\'t * ej :y f W'-r;i ("LY'ahai Rasututtah,

sesungguhnya aku berihram sedang aku memakai jubahku ini. "

Sementara pada jubahnya terdapat bekas minyctk wangi [khaluqfl.
Lalu disebutkan. "Beliau SAW bersabda, lJ(l'S*t1 #t :y *t.
otyblr (tanggalkan jubah ini dan cuci zafaran ini);'

Hadits Ya'la dijadikan dalil tentang larangan untuk tetap

memakai wewangian setelah ihram berdasarkan perintah untuk
mencuci bekasnya pada badan dan pakaian, sebagaimana pendapat

Imam Malik dan Muhammad bin Al Hasan. Mayoritas ulama

FATHTIL BAARI - 415



mengatakan bahwa kisah Ya'la terjadi di Ji'ranah. seperti disebutkan

dalam hadits, dan hal itu berlangsung pada tahun ke-8 H tanpa

diperselisihkan. Sementara telah dinukil dari Aisyah bahwasanya

beliau mengoleskan minyak wangi kepada Nabi SAW dengan kedua

tangannya saat beliau ihram, seperti yang akan disebutkan. Kisah

Aisyah ini terjadi pada saat haji Wada' tahun ke-10 H. Sesungguhnya

dalil yang dijadikan pegangan adalah yang lebih akhir diterima dari

Nabi SAW. Di samping itu, yang diperintahkan untuk dicuci pada

kisah Ya'la adalah sejenis minyak wangi yang bernanta "khaluq",

bukan semua jenis minyak wangi, maka kemungkinan larangan

menggunakan "khaluq" dikarenakan bahannya yang bercampur

za'faran.

Sementara telah disebutkan larangan bagi laki-laki untuk

memakai za'faran. baik saat ihram maupun di luar ihram. Dalam

hadits lbnu Umar berikut disebutkan , (* qti:it 4 -it;St ,:i- '"-.i"li

ofriblt i; (Dan janganlah memakti -yakni orang ihram- paktion

yang disentuh oleh za'faran\.

Dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan, a.'ys'#t ?d!, ,f $l.e- l]
(Dan beliau tidak melctrang kccuali paluian yang diberi za Jbran).
Keterangan tambahan dalam masalah ini akan disebutkan pada bab

sesudahnya.

Kernudian hadits ini dijadikan dalil dalam beberapa masalah, di

antaranya:

Pertama, bahwa seseorang yang tersentuh oleh minyak wangi

saat ihram 
-baik 

karena lupa atau tidak tahu- lalu ia menyadari dan

segera menghilangkannya, maka tidak ada kafarat (tebusan) baginya.

Sementara Imam Malik berpendapat, "Apabila minyak wangi tersebut

menempel dalam waktu lama, maka ia wajib membayar kafarat." Dari

Abu Hanifah dan salah satu pendapat dari lmam Ahmad dikatakan.

"Orang itu wajib membayar kafarat tanpa syarat".
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Kedua, apabila orang yang ihram mengenakan pakaian berjahit,

maka ia harus segera melepaskannya, tanpa harus menyobeknya.

Berbeda dengan pendapat An-Nakha'i dan Asy-Sya'bi, keduanya

berkata, "Tidak boleh melepaskan pakaian itu melalui bagian atas

badannya agar tidak menutupi kepalanya." Riwayat ini dikutip oleh

Ibnu Abi Syaibah dari keduanya. Pendapat serupa telah diriwayatkan

dari Ali, demikian pula dari Al Hasan dan Abu Qilabah..Sementara

dalam riwayat Abu Daud disebutkan dengan lafazh, +lt Uf ili]

??t E}, Wf (Lepaskan jubah darimu! Lalu orang ilu melepaskan

dari arah kepalanya).

Ketiga,jika seorang mufti dan hakim tidak mengetahui hukum

suatu persoalan, maka ia harus menahan diri untuk tidak memberi

fatwa dan memutuskan masalah hingga mengetahui dengan jelas

hukum masalah itu.

Keempal, sebagian hukum ditetapkan berdasarkan *ahyu, meski

wahyu tersebut tidak tercantum dalam Al Qur'an. Akan tetapi riwayat

Ath-Thabrani dalam kitab Al Ausath menyebutkan bahwa yang turun

kepada Nabi SAW adalah firman-Nya, ir i-#rt pir t*?t

(Sempurnakonlah haji dan umrah ksrena Allah).

Kelima, Nabi SAW tidak menetapkan hukum berdasarkan

ijtihadnya, kecuali jika tidak ada wahyu yang turun kepada beliau dan

menjelaskan masalah itu.

18. Memakai Wangi-wangian Saat Ihram dan Apa yang Dipakai
Ketika Hendak Ihram, serta Menyisir Rembut dan Memberinya

Minyak

;Trjr c )ai ou"1t i).5t'rA l:* rtt n, u'&- ;t sv',

ast\s
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Ibnu Abbas RA berkata, "Orang ihram (boleh) mencium raihan

(enis tumbuhan yang wangi), melihat di cermin, serta berobat dengan

minyak dan samin yang dimakan."

Atha' berkata, "Boleh memakai cincin dan mengenakan

himyan." Ibnu Umar RA thawaf saat ihram, sedang ia telah mengikat

perutnya dengan kain. Aisyah RA melihat tidak mengapa mengenakan

tubban bagi mereka yang menyiapkan tandunya di atas unta.

1537. Dari Manshur. dari Sa'id bin Jubair, dia berkata,

"Biasanya Ibnu Umar RA mengolesi rambut dengan minyak. lalu aku

menyebutkan hal itu kepada lbrahim, maka dia berkata, 'Apakah yang

engkau lakukan sehubungan dengan perkataannya?"'

i;*';', *'r y dt ,k y');,::6 €*t
1538. Al Aswad menceritakan kepadaku dari Aisyah RA, dia

berkata. "seakan aku melihat kilauan wewangian di belahan rambut

Rasulullah SAW, sedang beliau dalam keadaan ihram."
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1539. Dari Aisyah RA -istri Nabi SAW- dia berkata. "Aku
biasa mengoleskan wewangian kepada Rasulullah SAW untuk

ihramnya saat beliau ihram. dan untuk tahallul beliau sebelum thawaf
di Ka'bah."

Keterangan Hadits:

Maksud Imam Bukhari menyebutkan judul bab ini adalah untuk
menjelaskan bahwa perintah mencuci minyak wangi (khaluq) seperti
yang telah dijelaskan sesungguhnya hanya berhubungan dengan
pakaian. karena orang yang melakukan ihram tidak boleh memakai
pakaian yang disentuh oleh za'faran (seperti akan disebutkan pada bab

berikut). Sedangkan wangi-wangian tidak dilarang jika terap

menempel di badan. Kemudian Imam Bukhari menambahkan

persoalan menyisir dan meminyaki rambut, karena semuanya

merupakan bentuk menghias diri. Seakan-akan dia mengatakan,

"Termasuk dalam hukum wangi-wangian adalah semua yang masuk

kategori menghias diri, dan itu tidak diharamkan bagi orang yang

ihram". Pernyataan demikian dikemukakan oleh Ibnu Al Mundzir.
Namun tampaknya Imam Bukhari hendak mengisyaratkan pada

riwayat yang akan disebutkan empat bab kemudian melalui jalur

Kuraib dari Ibnu Abbas, dia berkata , C 
'Pi f n' ,P Qr 

'6Wt.

,fiti'h'; U, t;; -$lt (Nabi SAW berangkat dari Madinah setelsh

menyisir rambut dan memberinya minyak). Adapun masalah menyisir

rambut sepertinya disimpulkan dari lafazh hadits, yf g i$ gfu
memberinya minyak pada belahan rambutnya), karena hal itu
menunjukkan bahwa rambut tersebut telah disisir. Riwayat ini akan
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dinukil melaluijalur lain disertai tambahan. ,P )"*i ,!) (Dun patla

punS4knl rambulnya).

t! .. - W'iilr'ue3 /& J)'56'1 gtan lhnu Ahhas berktta...

dan seterusnya). Adapun tentang mencium raihan (tumbuhan yang

berbau harum), maka Sa'id bin Manshur telah berkata: lbnu Uyainah

telah menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari lkrimah, dari lbnu

Abbas, dia berpendapat bahwa orang ihram tidak dilarang

melakukannya.

Kami meriwayatkan dalam Al Mujam Al Ausath seperti itu dari

Utsman. namun Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan keterangan yang

berbeda dengannya.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah mencium

tumbuhan yang berbau harum; lshaq membolehkan, sementara lmam

Ahmad memilih untuk tidak mengeluarkan pendapatnya dalam

masalah ini. Imam Asy-Syah'i mengharamkan, sedangkan lmam

Malik dan para ulama madzhab Hanafi menyatakan makruh. Sumber

perselisihannya adalah semua yang drjadikan bahan minyak w-angi

maka diharamkan tanpa ada perbedaan pendapat-

Adapun masalah bercermin, Ats-Tsauri telah menyebutkan suatu

riwayat dalam kitabnya Al Jami' dari Abdullah bin Al Walid Al
Adani, dari Hisyam bin Hassan, dari lkrimah, dari lbnu Abbas RA, dia

berkata, "Tidak mengapa seseorang bercermin saat sedang ihram."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari lbnu [dris, dari Hisyam. sama

seperti jalur di atas. Sedangkan pandangan yang menganggap

perbuatan itu makruh dinukil dari Al Qasim bin Muhammad-

Sedangkan masalah berobat. Abu Bakar bin Abi Syaibah

berkata: Abu Khalid Al Ahmar dan tbad bin Al Awwam telah

menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari Atha', dari lbnu Abbas,

dia berkata, "Orang ihram (boleh) berobat dengan apa yang dimakan."

Ibnu Abi Syaibah berkata pula, "Abu Al Ahwash menceritakan

kepada kami dari Abu [shaq, dari Adh-Dhahhak, dari lbnu Abbas, dia

berkata, "Apabila tangan atau kedua kaki orang ihram tergores, maka
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hendaklah ia mengolesinya dengan minyak dan samin." Sementara

pada sumber aslinya dikatakan, "Orang ihram berobal dengun minyak
dan samin yang dimakan". Maka, dalam at:;ar ini terdapat bantahan

bagi Mujahid yang mengatakan bahwa apabila seseorang berobat

dengan samin atau minyak, maka ia wajib membayar denda dengan

menyembelih hewan. Riwayat ini dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah.

,Eg' '*t ';*;" itai. 'SS', 
(Arha' berkara, "Boteh memakai

cincin dan mengenakan himyan."). Himyan adalah sejenis ikat
pinggang. Ad-Daruquthni meriwayatkan melalui jalur Ats-Tsauri dari
Ibnu Ishaq, dari Atha'. dia berkata, "Bagi orang yang ihram tidak
dilarang memakai cincin." Dia juga meriwayatkan melaluri jalur
Syuraik dari Abu Ishaq, dari Atha' 

-barangkali 
beliau menyebutkan

dari Sa'id bin Jubair- dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Bagi orang yang

ihram tidak dilarang untuk mengenakan himyan". tapi riwayat pertama

lebih akurat. Ath-Thabrani dan Ibnu Adi meriwayatkan dalam kitab Al
Kamil melalui jalur lain dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, namun

sanad-nya lemah.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Perbuatan tersebut diperbolehkan oleh
para ahli fikih di seluruh negeri, mereka memperbolehkan
mengikatnya dan tidak dinukil dari seorang pun pernyataan yang

memakruhkannya kecuali dari Ibnu Umar, akan tetapi telah dinukil
pula darinya pendapat yang memperbolehkan." Sementara Ishaq

melarang mengikatnya, dan dikatakan tidak seorang pun yang

berpendapat demikian selain dirinya, tapi sebenamya tidak demikian.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari
Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata, "Tidak mengapa bagi orang yang

ihram mengenakan himyan, tetapi dengan dilipat dan tidak diikatkan."
Ibnu Abi Syaibah berkata: Al Fadhl bin Dukain menceritakan kepada

kami dari Ismail bin Abdul Malik, dia berkata, "Aku melihat Sa'id bin
Jubair memakai cincin saat ihram, begitu pula dengan Atha'."

?7Y & ?" \tt ?f '$t W rtt €..) 7 ';.r ott'1 Qbnu

Umqr thawaf saat ihram, sedang dia telqh mengikat perutnya dengan
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fuin). Riwayat ini disebutkan dengan sanad yang lengkap oleh Imam

Asy-Syaf i melalui jalur Thawus, dia berkata, n'l ,;U-'* i.t *'-ft

7"Pr4jj ,P {, (Aku melihal lbnu (Jmar melakuktn sa'i, sedctngkan

diu mengikat perulnya dengan kuin).

Diriwayatkan melalui jalur lain dari Nafi' bahwa lbnu Umar

tidak mengikatkan kain tersebut, tapi dia memasukkan ujung kain

tersebut pada (lipatan) sarungnya. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan

melalui jalur Muslim bin Jundub, "Aku mendengar lbnu Umar

berkata, 'Janganlah mengikat sesuatu di badanmu sedang engkau

dalam keadaan ihram'."

Ibnu At-Tin berkata, "Perbuatan lbnu Umar ini dipahami bahwa

dia melilitkan sesuatu pada perutnya hingga seperti himycrn. dan dia

tidak melilitkan di atas sarungnya. Karena bila tidak demikian, maka

lmam Malik berpendapat bahwa orang yang melilitkan kain di atas

sarung waj ib membayar, fidyah (tebusan)."
'. i...Wb op|- ir-Ji! LU g$urWb ,tsr u;t'*r.o 

'j lt @isyah RA

melihot tidak ada larangan mengenakan tubban bagi orang-orang

yong menyiapknn tandunya di atas unta\.

Tubban adalah celana pendek (yang tidak berkaki).

Riwayat Aisyah telah disebutkan dengan sanad yang lengkap

oleh Sa'id bin Manshur melalui Aburrahman bin Al Qasim dari

bapaknya, dari Aisyah, bahwa dia melaksanakan haji dengan beberapa

budak miliknya. Apabila mereka menyiapkan tandunya, maka

tampaklah sebagian aurat mereka. maka Aisyah memerintahkan untuk

mengambil tubban dan mengenakannya saat ihram.

Lalu diriwayatkan melalui jalur lain secara ringkas. "Mereka

mengikat tandunya." Pada riwayat ini terdapat bantahan terhadap Ibnu

At-Tin mengenai perkataannya, "Maksudnya adalah kaum wanita,

karena mereka memakai pakaian berjahit. berbeda dengan kaum pria".

Pendapat tersebut merupakan pandangan pribadi Aisyah, karena

mayoritas ulama mengatakan tidak ada perbedaan antara tubban dan
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sirwul (celana panjang yang menutupi pusar dan kedua lutut) dalam

hal larangan memakainya saat ihram.

*rlju, u1*- (mengolesi romhut dengan minyuk), yakni ketika

akan ihram, dengan syarat tidak bercampur dengan wangi-wangian,

sebagaimana diriwayatkan oleh lmam At-Tirmidzi melalui jalur lain

dari lbnu Umar, dari Nabi SAW- Sedangkan riwayat yang hanya

berasal darinya telah dikutip oleh lbnu Abi Syaibah dengan status

yang lebih akurat, dan didukung oleh riwayat terdahulu pada

pembahasan tentang ghusl (mandi) melalui jalur Muhammad bin AI

Muntasyir bahwa Ibnu Umar berkata, bi q dl';i 9r}1$fi tl
6f '*i i *i (Bahwasunya mengolesi rambut dengan dua tetes

[minyakJ lebih aku sukti daripada harus memalwi wewangian

kemudian dia dalam keadon ihram pada pagi harinya). Lalu,

disebutkan pula di tempat itu pengingkaran Aisyah kepadanya.

Adapun Ibnu Umar dalam masalah ini mengikuti pandangan

bapaknya, dimana dia tidak menyukai menggunakan wangi-wangian

setelah berihram. Sedangkan Aisyah mengingkari pandangan tersebut.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui jalur AMullah bin
Abdullah bin Umar bahwa Aisyah biasa berkata, "Tidak mengapa

apabila seseorang menyentuh minyak wangi saat ihram." Dia (Said

bin Manshur) berkata, "Aku memanggil seseofirng sedang aku duduk

di sisi lbnu Umar. Lalu aku mengutus lakiJaki tersebut menemui

Aisyah, sementara aku telah mengetahui pendapat Aisyah. namun aku

ingin agar didengar oleh bapakku. Lalu datang utusanku dan

mengatakan bahwa sesungguhnya Aisyah berkata, 'Tidak mengapa

memakai minyak wangi saat ihram-" Dia juga berkata "Maka lbnu

Umar tidak mengatakan apa-apa". flemikian pula halnya Salim bin
Abdullah bin Umar yang menyelisihi pandangan bapaknya mengenai

hal itu, karena ia berpegang pada hadits Aisyatr.

Ibnu Uyainah berkata "Arnr bin Dinar mengabarkan kepada

kami dari Salim bahwa ia menyebut perkataan Ibnu Umar tentang

minyak wangi, kemudian ia berkata 'Aisyatr berkata...' ia
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mcnyebutkan hadits sclcngkapnya." l,alu Salim berkata, "Sunnah

Rasulullah SAW lebih berhak untuk diikuti."

et;y.'df i3 (uku menychutkun kepudu lhruhim). Ini adalah

perkataan Manshur. sedangkan Ibrahim adalah An-Nakha'i.

!'t, 'g 6 'Jtt (Oiu berkuta, "Apa yung engkuu lakukun

sehubungan dangan perkutuunnyu?";. Maksudnya adalah apa yang

dijelaskan sebelumnya. meskipun yang telah disebutkan hanya tentang

perbuatan.

ajd_ (unruk ruhullulnya). yakni setelah selesai melontar jumrah

dan nrencukur rambut. Perkataan Aisyah "aku biasa mengoleskan

u,angi-u,angian" telah dijadikan dalil bahwa hal itu dia lakukan hanya

sekali. Bahkan dalam riwayat Urwah dari Aisyah telah ditegaskan

bahwa kejadian itu berlangsung pada haji Wada', seperti akan

disebutkan pada pembahasan tentang libas (pakaian). Demikian pula

lmam An-Nawawi, ia berdalil dengan hadits itu untuk rnendukung

pandangan di atas. Namun argumentasi mereka dapat dija'uvab bahwa

maksud perbuatan itu dilakukan tidak hanya sekali adalah; memakai

wangi-wangian bukan ihramnya. dan tidak ada halangan untuk

memakai wangi-wangian beberapa kali meskipun ihram yang

dilakukan hanya satu kali. Tapi pendapat ini sangat lemah.

Imam An-Nawawi mengatakan di tempat lain dalam kitab

tersebut, "Pandangan yang benar adalah, Iafazh itu tidak berindikasi

pengulangan maupun kesinambungan." Hal serupa dikemukakan oleh

Fakhrurazi dalam kitab At Mahshul. Sementara lbnu Al Hajib

menegaskan bahwa lafazh tersebut berindikasi pengulangan. dia

berkata, "Pendapat ini dapat kita sirnpulkan dari ungkapan 'Hatim

pernah menjamu tamu'. yakni perbuatan itu dilakukannya berulang

kali." Lalu sejumlah ulama menyatakan bahwa lafazh tersebut secara

Iahirnya berindikasi pengulangan, namun telah ditemukan faktor yang

menyatakan sebaliknya. Hanya saja diungkapkan dengan lafazl't

demikian untuk mengukuhkan eksistensi perbuatan tersebut.

Maksudnya. beliau akan mengulangi mengoleskan minyak wangi
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apabila ihram itu dilakukan berulang kali, karena apa yang ia ketahui

adalah bahwa perbuatan itu disukai. Di samping itu, tidak semua

perawi sepakat menukil riwayat yang sama dari Aisyah. Akan
disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari melalui jalur Sulyan bin
Uyainah dari Abdurrahman bin Al Qasim (guru Imam Malik dalam
riwayat ini) dengan lafazh. "'Aku mengolesksn wangi-wangian kepuda

Rasulullnh SAW'.

Hadits ini dijadikan dalil:

l. Disukainya menggunakan wangi-wangian ketika hendak ihram.

2. Boleh menggunakan wangi-wangian meskipun sesudah ihram
(tidak mencucinya).

3. Sisa aroma dan warnanya tidak memberi pengaruh pada

pelaksanaan ihram. bahkan yang diharamkan adalah

menggnakannya saat ihram, sebagaimana pendapat jumhur
ulama. Adapun Imam Malik berpendapat, bahwa hal itu
diharamkan tapi tidak diwajibkan membayar fidyah (tebusan).

Namun dalam riwayat lain dari Imam Malik dikatakan, wajib
membayar fidyah. Muhammad bin Al Hasan tidak menyukai
menggunakan wangi-wangian sebelum ihram, karena aromanya

akan tercium meskipun setelah melakukan ihram.

Para ulama madzhab Syaf i mendukung pandangan mereka
yang tidak membolehkan memakai wangi-wangian saat akan ihram

dengan beberapa alasan, di antaranya:

Perlama, Nabi SAW mandi setelah menggunakan minyak
wangi berdasarkan lafazh hadits pada riwayat Ibnu Al Muntasyir yang

telah dikemukakan pada pembahasan tentang ghusl (mandi), Jb i
6f '*1 j y.U, (Kemudian beliau menggilir istri-istrinya, don

pagi harinys beliau telah berada dalam keadaan ihram). Karena,

sesungguhnya yang dimaksud dengan "menggilir" adalah

bersenggama, sementara beliau SAW biasa mandi setiap kali selesai

melakukan hubungan dengan salah seorang istrinya. Hal ini
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berkonsekuensi tidak adanya bekas wangi-wangian yang ada pada

tubuhnya. (karena beliau mandi setelah melakukan hubungan dengan

istrinya -ed). Tapi alasan ini dibantah oleh riwayat sebelumnya, i
{g-6f 

'*i (Kemudian di pagi hari beliuu teloh berihram rlan

menyebarkan aroma wewungian). Hal ini sangat jelas menunjukkan

bahwa ketika sedang ihram masih tercium aroma wangi dari beliau.

Kedua. sebagian mengklaim telah terjadi pemutarbalikan

kalimat, dimana kalimat yang seharusnya berada di akhir diletakkan di

awal --{an begitu sebaliknya- sehingga kalimat tersebut seharusnya

adalah, "Beliau SAW mengelilingi (menggilir) istri-istrinya dan

menyebarkan aroma wangi, kemudian di pagi hari beliau dalam

keadaan ihram" Yakni, berbeda dengan lafazh hadits tersebut. Tapi

alasan ini kembali dibantah oleh lafazh dalam riwayat Al Hasan bin

Ubaidillah dari Ibrahim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, t;1o€

u_i'r;; *_t :i, g itri i ,'y-t *\'& if. Li irii (Biasanya

apabila hendek ihram beliau memakni minyak wangi paling baik yang
beliau dapatkan. kemudian setelah itu aku melihat [minyak wangi ituJ
di lrepala dan jenggotnya\.

Sementara dalam riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Hibban

disebutkan, iF *t oX *:fd r...hlr 'c.,-1, 1l*u melihqt minyak

wangi di belohon rambutnya seteloh tiga hari, sedang beliau dolam

keadoan ihram).

Ketiga, sebagian mengatakan bahwa maksud lafazh "wabiish"
(kilauan) adalah sisa-sisa minyak yang bercampur wangi-wangian,

maka yang tersisa adalah minyak tersebut sedangkan aroma wanginya

telah hilang. Pendapat ini ditolak oleh perkataan Aisyah, r.* '{b:;"

(Me nye b ar lran aroma w angi-w angian).

Keempat, sebagian berpendapat bahwa yang tersisa adalah

bekasnya, bukan zatnya. Ibnu Al Arabi berkata "Tidak ada

keterangan pada satu pun di antara jalur periwayatan hadits Aisyah

bahwa yang tersisa adalah zat minyak wangi." Akan tetapi, Abu Daud
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dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur Aisyah binti

Thalhah dari Aisyah. dia berkata. 01'$ e*:;r eiL^irr 6"ri'd*ai k
$ *'t yht & n' )'*, e'F: s'*': ,b ,W JF i-r i iH
U(:i (Kumi hiusu melumuri wujuh-v,uiuh kami clengan miny'uk.vang

diberi wangi-u,ungiun sebelum ihram. Lalu kumi ihrunt dun

mengeluarkun keringul, maku [minyak ter.sebutJ mengalir pucla

vtaiuh-wujah kami ,sadang kami bersama Rusulullah SAW, numun

beliuu tidak melurang kunti).

Hal ini sangat tegas menyatakan bahwa yang tersisa adalah zat

minyak wangi. Maka. tidak boleh dikatakan bahwa yang demikian itu
khusus bagi w,anita. sebab mereka telah sepakat bahwa laki-laki dan

wanita dilarang menggunakan',1 angi-r,r'angian j ika mereka ihran-r.

Kelima- sebagian mengatakan bahu,a parfum yang mereka

gunakan tidak memiliki aroma wangi. Hal ini didasarkan pada riw.ayat

Al Auza'i dan Az-Zuhri. dari Urwah. dari Aisyah , 'i* '{l-, 
*,

(Menggunakun y,angi-wangian yang tidak sama dengun u,ungi-

wangian kolian). Sebagian perawinya mengatakan, "Yakni wanginya

tidak bertahan lama". Riwayat ini dikutip oleh An-Nasa'i. Tapi
penakwilan ini tertolak dengan dalil-dalil yang telah disebutkan.

Dalam riwayat Imam Musiim melalui Manshur bin Zadzan darr

Abdurrahman bin Al Qasim disebutkan, 3l:." y. *(Menggunakan
par/um yang ada misiknya). Imam Muslim meriwayatkan pula dari
jalur Al Hasan bin Ubaidillah dari Ibrahim. .:f;ir f,.J Jl_'rl;i ;S
(Seakan aku melihat kilauan misik). Dalam riwayat Bukhari dan

Muslim disebutkan, 'rzi 6 $g lOr"gan wangi-wangiun yang

terbaik yang aku dapatkun).

Sedangkan dalam riwayat Ath-Thahawi dan Ad-Daruquthni dari
jalu Nafi'. dari Ibnu Umar. dari Aisyah. disebutk an, ;i.i;it {.ri,)u

(Minyak wangi yang mahal dan bermutu tinggi). Dengan demikian,
maksud lafazh "wangi-wangian yang titlak sama dengan u'ungi-

FATTIUL BAARI - 427



wdngian kaliun" adalah lebih baik daripada wangi-wangian kalian,
bukan seperti pemahaman di atas (wanginya tidak tahan [ama).

Keenam, sebagian mengklaim bahwa yang demikian termasuk
kekhususan Nabi SAW. Pendapat ini dikemukakan oleh A[ Muhallab,
Abu Al Hasan Al Qishar dan Abu Al Faraj dari kalangan madzhab

Maliki. Sebagian mereka mengatakan, bahwa wangi-wangian itu
dapat membangkitkan gairah seksual. Oleh sebab itu. Nabi SAW
melarang memakainya saat ihram. Sementara beliau memakainya saat

ihram, karena beliau adalah manusia yang paling mampu
mengendalikan syahwatnya.

Lalu lbnu Al Arabi mendukung pendapat ini dengan dalil
banyaknya kekhususan Nabi SAW dalam hal pernikahan. Telah

disebutkan dalam riwayat yang shohift, beliau bersabda, 'tt*t {l*
',=:Uri (aku telah dijadil<an senang kepada wanita dan wangi-

wangian). Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Anas. Tapi
pendapat ini dikritik, karena sesuatu yang menjadi kekhususan Nabi
SAW tidak dapat ditetapkan berdasarkan qiyas (analogi).

Al Muhallab berkata, "Diperbolehkannya menggunakan wangi-
wangian khusus bagi Nabi SAW saat hendak ihram, adalah karena

beliau senantiasa melakukan kontak langsung dengan para malaikat
dalam rangka menerima wahyu." Namun argumentasi ini ditanggapi

bahwa ia merupakan cabang masalah di atas, yakni alasan ini dapat

dikemukakan apabila telah terbukti bahwa menggunakan wangi-
wangian saat hendak ihram adalah kekhususan bagi Nabi SAW.
Maka, bagaimana alasan seperti itu diterima sementara perbuatan

tersebut belum dapat dibuktikan sebagai suatu kekhususan bagi Nabi
SAW.

Pendapat yang menyatakan bahwa perbuatan ini khusus bagi
Nabi SAW telah ditolak oleh hadits Aisyah binti Thalhah yang telah

disebutkan.
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Sa'id bin Manshur meriwayatkan dengan .sunacl yang shahih

dari Aisyah. dia berkata. e-ri q y+l ryl ,/,i '$ 1tt"
mengoleskan wev,ungian kepada hapukku unluk ihrumnyu saat beliuu

!hantlukJ ihram). Serta perkataannya. *U. &: iO h' * 4t'4
;rtta (Aku mengolesktn w,ungi-wangiun kepuda Rasululluh SAW

dengan keduu tanganku irl). Riwayat ini dikutip oleh Imam Bukhari

dan Muslim melalui jalur Abdullah bin Urwah dari kakeknya. dari

Aisyah. Lalu disebutkan melalui jalur Sulyan dari Abdurrahman bin

Al Qasim dengan lafazh, W+. tvls (Dun beliau mengisyaratkan

dengan keduu tangannyu).

Sebagian ulama madzhab Maliki melegitimasi pendapat mereka

dengan dalil bahwa perbuatan penduduk Madinah telah menyaiahi
pendapat mayoritas ulama. Tapi alasan ini dibantah oleh riwayat An-
Nasa'i melalui jalur Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin
Hisyam bahwa ketika Sulaiman bin Abdul Malik menunaikan haji. dia
mengumpulkan sejumlah ulama --di antaranya Al Qasim bin
Muhammad, Kharijah bin Zaid, Salim bin Abdullah bin Umar dan

saudaranya Abdullah, Abdul Aziz dan Abu Bakar bin Abdurrahman
bin Al Harits- lalu mereka ditanya tentang memakai wangi-wangian

sebelum thawaf Ifadhah. maka semuanya memerintahkan untuk
memakainya. Mereka adalah para ahli fikih di Madinah dari kalangan

tabi'in, mereka sepakat mengenai hal itu. Lalu, bagaimana mungkin
dikatakan bahwa amalan penduduk Madinah menyalahi pendapat
jumhur ulama?

#u, OF"'oi P 9.t @o" untuk rahallulnya sebelum beliau

thawaf di Ka'bah). Yakni, untuk tahallul-nya (keluarnya) Nabi SAW
dari ihram sebelum melakukan thawaf Ifadhah.

Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan, c#r ;i'oi 
"i t't

(Dan ketika beliau hendak mengunjungi Ka'bah). Hal serupa

diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalur Amrah dari Aisyah.
Sementara dalam riwayat An-Nasa'i melalui jalur Ibnu Uyainah dari
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Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah disebutkun.?1; €\6 q y,'t

#u, Oi;- oi 'Si aeil' (Dan untuk tahallul-nya [keluarnyu dari

ihramJ setelah melontur.iumruh Aqubah sebelum thuwaf'di Ku'bah).

Riwayat ini dijadikan dalil bolehnya menggunakan wangi-
wangian serta melakukan larangan-larangan saat ihram, yaitu setelah

selesai melontar jumrah Aqabah. Sedangkan larangan untuk

melakukan hubungan suami-istri dan yang mengarah kepadanva terus

berlangsung hingga selesai thawaf di Ka'bah (thawaf Ifadhah -ed.).

Hal ini menunjukkan bahwa orang yang melaksanakan haji melakukan

dua kali tahallul. Barangsiapa mengatakan bahwa mencukur rambut

termasuk manasik. seperti pendapat mayoritas ulama dan pendapat

yang shahih dalam madzhab Syaf i, maka menggunakan wangi-
wangian serta melakukan perbuatan lain yang terlarang saat ihram

tidak boleh dilakukan sampai selesai mencukur rambut. Pandangan

demikian dapat disimpulkan dari keadaan Nabi SAW saat haji, dimana

beliau melontar jumrah kemudian mencukur rambut lalu thawaf.

Kalau bukan karena menggunakan wangi-rvangian hanya dapat

dilakukan setelah melontar jumrah dan mencukur rambut, tentu

Aisyah tidak hanya membatasinya dengan thawaf ketika mengatakan,

4b, Jtk oi Srt 1S e b e I um b e I iau t haw af di Ka' b ah).

Imam An-Nawawi berkata dalam kitab Syarh Al Muhadzdzab,
"Makna lahiriah perkataan lbnu Mundzir dan selainnya adalah; tidak
ada seorang pun yang mengatakan bahwa mencukur rambut bukan

bagian dari manasik kecuali Imam Syaf i, padahal ini adalah salah

satu pendapat yang dinukil dari Imam Ahmad serta pendapat yang

diriwayatkan dari Abu Yusuf."

Hadits di atas digunakan sebagai dalil bolehnya membiarkan

wangi-wangian di badan setelah ihram. Hanya saja para ulama

madzhab Hanafi menyalahi pendapat tersebut, dimana mereka

mewajibkan fidyah (tebusan), karena dianalogikan dengan memakai

pakaian. Tapi alasan mereka dijawab, bahwa terus memakai pakaian

yang dikenakan sebelum ihram tetap dikatakan memahami pakaian,
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dL -pJ))

/Uei t
4*Ie 4lJ1 -].-a ,.Ut

sedangkan membiarkan wangi-wangian yang digLrnakan scbclum

ihranr tidak dapal lagi dikatakan menggunakan wangi-wattgiatt.

Perbedaan ini akan tarrrpak apabila dikaitkan dengan nrasalah

sumpah.l8 Pacla pernbahasan sebelumnya telah diterangkan tanggapan

terhadap mcrcka yang mengatakan bahwa yang dimaksLrd adalah

kilauarr r.ninyak atau bekas w'angi-wangian yang tidak lagi

menvcbarkan arolr)a.

[9. Orang vang Ihram dengan Rambut Dipilin

1540. Dari Salim. dari bapaknl'a RA. dia berkata. "Aku

mendengar Rasulullah SAW berihram dengan rambut dipilin."

Keterangan Hadits:

(Bub orung yung ihrum tlengun rumbul dipilin). Yakni ia
melakukan ihram sementara rambulnya telah digulung-gulung. atau ia

memilinnya dengan bahan perekat tertentu agar rambut tersebut tidak
kusut saat ihram. serta tidak mengundang kutu.

Kemudian Imam BLrkhari menyebutkan hadits Salim bin
Abduliah bin lJmar dari bapaknya yang sesuai dengan judul bab.

Adapun kalimat "Aku mendengar beliatr berihrunt dengun rumbut

dipilin". artinya aku mendengar Nabi SAW berihram dan pada saat itu
rambutnya dipilin. Dalam riu,ayat Abu Daud dan Al Hakirn melalui

38 
lvlisalnla scscorang bcrsunrpah titlak akan nrcnrakai pakaian r'ang rJikenakarrnla hari ini patlacsok
hari. Akan tctapi keesokan harinva ia belunr menrbuka pakaran tcrsebut. nraka dalanr kasus ini ia
dianggap mclangear sumpah. Ilcrbeda apabila seseorang bersumpah tidak akan nrenggunakan
rntnlak uangi varrg dipakainla hari ini pada csok hari. lalu kecsokan harinya bekas minlak rvangi itu
nrasih ada di badannr.a. pada kondisi dentikian ia tidak dianggap rnclanggar sulnpah- pcncrl
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jalur Nafi' dari lbnu Umar disebutkan bahwa Nabi SAW memilin

rambutnya dengan madu.

20. IVIulai Mengucapkan Talbiyah dari Masjid Dzul Hulaifah

t o . ',,: 1,. o, . o .1,, t o , 1.o., , o , t .,"1 . '.,..".t o ,
|i; :JU 4ljl -t- _+ JL ,* -* I gy ti-t-- .l!i- ;-e

? elu'; "i-U ; l, 'rZ \iL') \:*L frt n)'-r Jl
J';; ,pi 6 ,iA iti 

- ^fr 
rtt r-" r Jc >* ; ;;l- 7' \,. v

a;tAr q y 4 r- t*,1\y*', + rtt J:" ^)tt

1541. Dari Su$an. Musa bin Uqbah menceritakan kepada kami,

aku mendengar Salim bin Abdullah berkata, "Aku mendengar lbnu

Umar RA...." Diriwayatkan pula dari Malik, dari Musa bin Uqbah,

dari Salim bin Abdullah, dia berkata: Ia mendengar bapaknya berkata,

"Tidaklah Rasulullah SAW mulai mengucapkan talbiyah kecuali dari

masjid." Yakni, masjid Dzul Hulaifah.

Keterangan Hadits:

(Bab mulai mengucapan talbiyah dari masjid Dzul Hulaifah)-

Yakni, bagi jamaah haji dari Madinah. Dalam bab ini disebutkan

hadits Salim dari bapaknya, melalui dua jalur periwayatan, lalu dia

menyebutkan lafazh riwayat Imam Malik. Adapun lafazh riwayat

Sufuan disebutkan oleh Al Humaidi dalam Musnad-nya dengan

tafazh. S;1o kr, ,*i y io' ,p itt Jy3 ,* qo";* \Fir lr:gir r.ii

i4iJr '+ y tn-;,.Jrr y'd.llrui f n,.p il' J":-: (tni adotah

Al Baida' (tanah hamparan) yang kamu berdusta padanya utas namo

Rasulullah SAW. Demi Allah. Rasulullah SAW tidak memulai ucaryn

talbiyah meloinkan dari mosjid, yaitu masiid Dzul Hulaifoh).
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Imam Muslim meriwayatkan melaluijalur l-latim bin Ismair dari
Musa bin Uqbah dengan lafazh. ,Jd ,r{irir i'r)iit.1i ri1 -r,L jt o€

tt. .-J, . o'o'* : ?ri F a1*3r rb J,,j6 iti lf ,t!.. ,l+ o";k ujr lrCir

&unwo,ronyo i,rn, (Jmar' ,pabila rtikatakai kaputlanya iniam aari
Baidu', maku dia berkata, "Al Baida' (tanah hamparan) yang kalian
herrlusta padanya... dan sererusnya". Melainkan diu berkcttct, "Dari
masiid Syaiaruh keliku untanya telah herdiri membawanya.,').

Dalam beberapa bab kemudian Imam Bukhari akan
menyebutkan bab dengan judul. "Orang yang Ihram ketika Unta yang
Membawanya Telah Berdiri Tegak". Lalu pada bab itu ia
menyebutkan hadits di aras melalui jalur Shalih bin Kaisan. dari Nafi',
dari Ibnu Umar, dia berkata. l. A':-,t k *') + lur ,b 'dt '#i

^;;;i ialr, (Nabi SAW memulai niat'dan me-ngucapkan ,r,ttriyrn

(ihram) ketika unlayang dikendarainya berdiri tegak).

Ibnu Umar mengingkari riwayat Ibnu Abbas yang akan
disebutkan setelah dua bab dengan lafazh, .* u'*t ,? 'yi; S',

jai s.r:.tJt (Nabi menaiki untanya hingga se.iajar dengan Al Baicta'

lalu heliau mulqi niat dan mengucapan tctlbiyah [ihram).
Kemusykilan ini dihapus oleh riwayat Abu Daud dan Al Hakim

melalui jalur Sa'id bin Jubair, "Aku berkata kepada Ibnu Abbas. 'Aku
heran melihat perbedaan para sahabat Rasulullah SAW mengenai
tempat ihram beliau -lalu disebutkan hadits selengkapnya. dan
disebutkan- ketika shalat di masjid Dzul Hulaifah dua rakaat dan
bergerak dari tempatnya. Beliau memulai talbiyah untuk haji ketika
selesai shalat yang didengar oleh beberapa orang. lalu mereka pun
menghafalnya. Kemudian beliau menaiki kendaraannya. Ketika
untanya telah berdiri, beliau mengucapkan talbiyah. Hal ini didengar
oleh beberapa orang yang tidak mendengarnya pada kali pertama,
maka mereka pun menghafalnya dan mengatakan. hanya saja Nabi
SAW memulai ucapan talbiyah ketika unta tunggangannya telah
berdiri tegak. Kemudian beliau berjalan; dan ketika berada di tepi Al
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Baida', beliau kembali mengucapkan talbiyah. Hal ini didengar oleh

beberapa orang yang belum menyaksikan talbiyah sebelunrnya, maka

setiap salah seorang dari mereka menukil apa yang ia dengar. Akan
tetapi sesungguhnya beliau memulai talbiyah dari tempat shalat.

Kemudian beliau mengucapkan talbiyah yang kedua dan ketiga'."

Al Hakim meriwayatkan melalui jalur lain dari Atha', dari Ibnu
Abbas tanpa mencantumkan kisah di atas. Maka. berdasarkan riwayat
ini diketahui bahwa pengingkaran Ibnu Umar itu ditujukan kepada

mereka yang mengkhususkan memulai mengucapkan talbiyah dari
Baida'. Sementara para ahli fikih sepakat mengenai bolehnya memulai
talbiyah pada semua tempat tersebut, hanya sa.la yang diperselisihakn
adalah tentang mana yang lebih utama.

Catatan

Menurut Abu Ubaid Al Bakri dan ulama lainnya, bahwa yang

dimaksud Al Baida' di sini adalah tempat yang terletak di bagian atas

dua gunung Dzul Hulaifah bagi siapa yang mendaki dari arah lembah.

21. Pakaian yang Tidak Dipakai oleh Orang yang Melakukan
Ihram

" yt'J;, [ ,iu >L; oi c#L rtt *, ';^, r. il)t rs ;;p
;it ) ,&) * ilt * frt Ji; iu *Ul' q'riAr'A
,-i vt ,Jr;7)r \'1 i;.rl;ti :x"!-!t ,t, eat \1 ,radt

o, tr^')i v; .;<lt'u pi @-, ;L'r;tltJ"ff ii )
.d))

1542. Dari Abdullah bin Umar RA bahwa seorang laki-laki
berkata, "Wahai Rasulullah. apakah pakaian yang boleh dipakai oleh

'riLup1, u t* .,(rt,
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orang yang melakukan ihram?" Rasulullah SAW bersabda. "Dia tiduk

bolch memakai gamis, serbun, celuna, burnu:; (huju herpenulup

kepulal dun r'epalu, kecuuli :;e.teorang, yang titlctk mendopalkan

sepasang sendal, makt hendaklah ia memakui sepusang sapulu dun

memolong, keduunya lebih rendah duripada keduu mata kakinyu.

Janganlah kulian memakni pakaian yang clisentuh oleh za'farun dun
"39w0r.l.

Keterangan Hadits:

(Bab pakaian yang tidak dipakai oleh orang yang ntelakulrun

ihram). Maksudnya, orang yang melakukan ihram untuk haji dan

umrah maupun qiran (haji dan umrah sekaligus).

Ibnu Daqiq Al Id meriwayatkan bahwa Ibnu Abdussalam

menanyakan tentang hakikat ihram menurut madzhab Syaf i. Dia

membantah pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud adalah

niat. karena niat adalah syarat haji dimana ihram merupakan salah satu

rukunnya. Sedangkan syarat bagi sesuatu adalah sesuatu y'ang lain.

Dia juga mengkritik pendapat yang mengatakan bahwa ihram adalah

talbiyah, sebab talbiyah bukan rukun. Seakan-akan beliau cenderung

mengatakan bahwa ihram adalah perbuatan tertentu yang berkaitan

dengan niat. Namun nampaknya yang dimaksud dengan ihram adalah

kumpulan dari semua sifat dan perbuatan yang dihasilkan dari sikap

tajarrud (memutuskan semua keterkaitan kecuali kepada Allah SWT),

ucapan talbiyah dan sebagainya. Hal ini akan disinggung pada akhir

bab "Talbiyah".

lt 
'Sr:t [ , j6 ,+]'oi (bahwasanya seorang taki-taki berktra

"Wahoi Rasulullah. "). Saya belum menemukan nama laki-laki dalam

semua jalur periwayatan hadits tersebut. Pada bab "Wangi-wangian

yang Dilarang bagi Orang yang Melakukan lhram" disebutkan melalui

3' 
Dulurn salah satu naskah ditambahkan. "Abu Abdullah berkata. 'Orang yang melakukan ihram boleh

mcncuci kepalanya dan tidak boleh menyisir serta menggaruk badannya. atau melemparkan kutu dari
kepala dan badannya ke tanah'."
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jalur Al-Laits dari Nafi'denganlafazh, C :*l' ,t'';)J ti UTii riu

l'?)i (Apakah yunS1 angkau perintuhkun kepatla kumi untuk kami

pakui saal melukukun ihrum?). Sementara dalam riwayat An-Nasa'i
melalui jalur Umar bin Nafi' dari bapaknya disebutkan, e'# 6

6';i 
'11 

,;)r plpakah pakaiqn yang kami pakai upabila kumi

melakukun ihrum?). Riwayat ini memberi asumsi bahwa pertanyaan

tersebut diajukan sebelum ihram.

Ad-Daruquthni meriwayatkan dari Abu Bakar An-Naisaburi,
bahwa dalam riwayat Ibnu Juraij dan Al-Laits dari Nafi' disebutkan
bahwa pertanyaan tersebut berlangsung di masjid. Namun saya tidak
menemukan keterangan demikian pada salah satu jalur periwayatan
dari keduanya. Hanya saja Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur
Hammad bin Zaid dari Ayyub. dan dari jalur Abdul Wahhab bin Atha'
dari Abdullah bin 'Aun. keduanya dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia
berkata, l,(i' U.1 'vW- p3 &3 * \t& n' 'J"*, "h't airt
(Seorang laki-laki menyeru Rasulullah SAW, sedang beliau
berkhutbuh di tempat ltu). Nafi' mengisyaratkan ke bagian depan
masjid, lalu menyebutkan hadits selengkapnya. Nampaknya kejadian
ini berlangsung di Madinah.

Dalam hadits Ibnu Abbas di akhir pembahasan haji disebutkan
bahwa beliau SAW berkhutbah tentang hal itu di Arafah. Dengan
demikian, dipahami bahwa penjelasan tersebut terjadi beberapa kali.
Kesimpulan ini diperkuat oleh sikap Ibnu Umar yang meniawab
demikian kepada orang yang bertanya. Sedangkan hadits Ibnu Abbas
telah beliau jadikan sebagai pembuka khutbah.

;J; ) :'1.u": # airt,.p dt Jt-jj6 t.rgr 1ii.J;r ,,AJ_6

tl --- e,;i' 1j ue7lir @pakah paknian yang boleh dipakai oleh orang

yang melakukan ihram? Beliau berkata, "Dia tidak boleh memakai
ghamis penutup kepala... dan seterusnya). An-Nawawi berkata. "para
ulama mengatakan bahwa jawaban ini sangat baik dan simple
(ringkas), sebab apa yang tidak boleh dipakai ihram jumlahnya
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terbatas, maka Nabi menjadikannya sebagai jawaban, sedangkan

pakaian yang boleh digunakan ihram tidak terbatas. Jika dikatakan
"Tidak boleh memakai pakaian ini...". artinya boleh memakai pakaian

selainnya.

Al Baidhawi berkata, "Nabi SAW ditanya tentang apa yang

boleh dipakai dalam ihram, namun beliau menjawab dengan apa yang

tidak boleh dipakai saat ihram, dimana secara implisit menunjukkan

apa yang boleh dipakai. Hanya saja beliau memberi jawaban yang

menyimpang dari pertanyaan. karena hal ini lebih ringkas dan

mencakup semuanya."

Ini mengisyaratkan bahwa yang semestinya ditanyakan adalah

apa yang tidak boleh dipakai dalam ihram. karena ini adalah hukum

dalam ihram yang membutuhkan penjelasan. Sedangkan apa yang

boleh dipakai tetap berdasarkan hukum aslinya selama tidak ada dalil

lain yang mengubahnya. Oleh sebab itu, yang lebih tepat untuk

ditanyakan adalah apa yang tidak boleh dipakai dalam ihram.

Ulama yang lain berkata, "Jawaban Nabi tersebut mirip dengan

firman Allah, 'Mereka bertanya kepctdamu tentang apa yang mereka

naJkahkan. Jawablah, Apa saja harta yang kamu nalkahkan

hendaklah diberikan kepada ibu-bapak'." (Qs. Al Baqarah (2):215)

Di sini Allah SWT tidak menyebut jenis yang dinafkahkan

(padahal ia yang menjadi obyek pertanyaan) tapi menyebutkan orang

yang pantas diberi nafkah, karena masalah ini lebih penting untuk

dijelaskan.

Ibnu Daqiq Al Id mengatakan, bahwa yang menjadi pedoman

dalam jawaban adalah apa yang dapat mencapai maksud, meskipun

ada perubahan atau tambahan, tanpa harus sesuai dengan pertanyaan

dari semua sisi.

Semua pendapat tersebut berdasarkan konteks lafazh riwayat di

atas, seperti yang dinukil dalam riwayat Nafi'. Sementara Abu

Awanah meriwayatkan melalui jalur Ibnu Juraij dari Nafi dengan

lafazh, ir*.1' '!-t 6 (Apakah pakaian yang ditinggalkan oleh orqng
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yang ihrum). Status riwayat ini syadz dan ter.iadi perbedaan pada lbnu

Juraij, bukan pada Nafi'.

Hadits ini diriwayatkan olch Salim dari lbnu Umar dengan

lafazh, 7., 4 ifrt '&J- G i,:'a V:bi 6ohnuo:;anyu seorung luki-

luki barlunya, "Apakah pakaian yang mesli dijuuhi oleh orang yung

melakukan ihrum'/"). Riwayat ini dikutip oleh Imam Ahmad' Ibnu

Khuzaimah dan Abu Awanah dalam kitab Shahift mereka dari jalur

Abdurrazzaq, dari Ma'mar. dari Az-Zuhri, dari Salim.

lmam Ahmad juga meriwayatkan dari Ibnu Uyainah, dari Az'

Zuhri, dimana pada satu kesempatan dia mengatakan, !';6 (Apakah

yang tliringgalkan) dan pada kesempatan lain ia berkata, 'r;J- 6

(Apakoh yang dipakui).

Imam Bukhari menyebutkannya pada bagian akhir pembahasan

haji melalui Ibrahim bin Sa'ad dari Az-Zuhri. dengan mencantumkan

lafazh yang dinukil melalui jalur Nafi'. Dengan demikian. kontroversi

riwayat ini terjadi pada Az-Zuhri, seakan-akan sebagian perawi yang

menukil riwayat tersebut dari beliau meriwayatkannya dari segi

maknanya. Maka, selamatlah riwayat Nafi karena tidak lagi

diperselisihkan.

Sebagian ulama mengkritik pernyataan pensyarah Shahih

Bukhari yang mengatakan bahwa hadits di atas termasuk uslub (cara

penyajian) yang bijak. Kritikan ini mengatakan, mungkin saja

pertanyaan itu dijau'ab dengan menyebutkan jenis-jenis yang tidak

boleh dipakai, seperti dikatakan; tidak boleh memakai pakaian yang

berjahit dan seukuran dengan badan (seperti gamis) atau separuh

darinya (seperti celana atau sepatu), tidak boleh menutupi kepala

sama sekali, serta tidak boleh memakai apa yang disentuh oleh wangi-

wangian seperti wars dan za'faran. Barangkali maksud jawaban

tersebut adalah menyebutkan yang penting, yaitu apa yang haram

dipakai: dan jika hal itu dilanggar, maka balasannya adalah membayar

lidyah.
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?/t Qtrang yang ihram). Para ulama sepakat bahwa yang

dimaksud oleh hadits adalah orang laki-laki. Ibnu Mundzir berkata.

"Para ulama sepakat bahwa kaum wanita boleh memakai semua yang

disebutkan. hanya saja mereka memiliki hukurn yang sama dengan

laki-laki dalarn hal mengenakan pakaian yang disentuh oleh za'furun

atau v,ur.t." Hal ini didukung oleh lafazh pada akhir hadits Al-Laits

yang akan disebutkan pada akhir pembahasan haii, aipt |-6 f
(hendaknya wanita tidak memakai niqab [cadarJ), seperti yang akan

dijelaskan.

Al Qadhi Iyadh berkata, "Kaum muslimin telah sepakat bahwa

apa yang disebutkan dalam hadits ini tidak boleh dipakai oleh orang

yang melakukan ihram. Mereka juga sepakat bahwa penyebutan gamis

dan celana menunjukkan (larangan memakai) pakaian yang berjahit,

serban dan burnus (baju berpenutup kepala) menunjukkan (larangan

memakai) penutup kepala, baik dijahit ataupun tidak. sedangkan

sepatu menunjukkan (larangan memakai) apa yang menutupi kaki."

Namun Ibnu Daqiq Al Id mengkhusukan kesepakatan yang kedua

tersebut bagi mereka yang menerima qiyas (analogi) sebagai sumber

hukum, dan ini sangat jelas.

Maksud larangan mengenakan pakaian berjahit adalah

memakainya menurut yang lazim meskipun hanya pada sebagian

badan. Namun apabila digunakan bukan menurut kelazimannya, maka

tidak diharamkan, misalnya memakai gamis untuk selendang dan

sebagainya.

Al Khaththabi berkata, "Penyebutan serban dan burnus (baju

berpenutup kepala) sekaligus menunjukkan larangan menutupi kepala'

baik dengan sesuatu yang biasa dipakai maupun yang jarang dipakai."

Di antara yang jarang dipakai, misalnya, meletakkan keranjang di atas

kepala.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, apabila yang dimaksud adalah; orang

itu meletakkan keranjang sebagaimana orang yang mengenakan topi,

maka ini dapat dibenarkan. Namun jika sekedar meletakkan di atas
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kepalanya, seperti orang yang membawanya untuk suatu keperluan,

maka hal ini tidak dilarang menurut madzhabnya.

Di antara perkara yang tidak berdampak negatif bagi

pelaksanaan haji adalah berendam dalam air, sebab yang demikian
tidak dinamakan memakai. Demikian pula menutupi kepala dengan

tangan.

,* V- ) QitJuk menemukan sepasang sundul). Ma'mar

menyebutkan dalam riwayatnya dari Az-Zuhri. dari Salim. di tempat

ini suatu tambahan yang baik. dimana ia memberi faidah adanya

keterkaitan frase "sepasang sandal" dengan hal-hal yang disebutkan

sebelumnya. Tambahan yang dimaksud adalah, tljl d '€'Gi eiJ]
#;,j' # ;U'rn" il tF ,dl- I ttsjl (Henrtaktuh sulah seorang cli

anlaro kalian melakukon ihram dengan mengenakun sarung, syal

[selendangJ dan sepasong sandal. Apabila lidak menemukan

seposang sandal, maka hendaknya memakai seposang sepatu).

Kalimat "apabila tidak menemukan" dijadikan dalil bahwa
orang yang mendapatkan sepasang sandal. maka ia tidak boleh
memakai sepatu yang dipotong menurut pendapat jumhur ulama. Tapi
sebagian ulama madzhab Syaf i membolehkan hal itu. demikian pula
dengan madzhab Hanafi.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Apabila sepatu tersebut menyerupai
sandal, maka boleh dipakai. Tapi jika sepatu tersebut menutupi bagian
atas kaki, maka tidak boleh dipakai kecuali bagi mereka yang tidak
menemukan sandal." Adapun maksud "tidak menemukan" adalah

tidak mampu memperolehnya, baik karena tidak ada atau ia tidak
mampu membayar jika ada orang yang menjual atau menyewakannya.
Apabila dijual kepadanya dengan cara yang tidak baik, maka ia tidak
wajib membelinya. Jika dihibahkan kepadanya, maka ia tidak wajib
menerimanya; kecuali jika dipinjamkan kepadanya, maka ia wajib
menerimanya.
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;Jti (hcnduklah iu memakai). Secara zhahir. perintah ini

mewaiibkan orang yang tidak mendapatkan sandal untuk memakai

sepatu yang telah dipotong. Akan tetapi karena hal ini disyariatkan

untuk memberi kemudahan. maka tidak sesuai jika dipahami sebagai

pembebanan (kewajiban), tapi perintah ini adalah untuk rukhshah

(keringanan).

.-i3li, i ,fi q;hii) (clan hendaklah ia memotong kecluanya

lebih rendcrh tluripada mata k{tki). Dalam riwayat Ibnu Abi Dzi'b di

akhir pembahasan tentang ilmu disebutkan, 
'*,Kj, 

',rtl 6'& ,?
(Hingga ftinggi] keduanya di bau,ah muta kaki). Maksudnya,

membuka atau memperlihatkan kedua mata kaki saat ihram. yaitu dua

tulang yang menonjol pada persendian tulang betis dengan kaki.

Penjelasan ini diperkuat oleh riwayat Ibnu Abi Syaibah dari

Jarir, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dia berkata. 'jrbt ts1

ey,.) :!;&- G ')n 
ry.'!';3 Gl,a"* o'; j,ld,jt Ji ?4, (Apabita

orang yang ihram lerpaksa menggunakan sepasang sepalu, ntaku iu

harus menyobek bagian atasnya dan menltirol{sn sedikit unluk

menahan kaki).

Sementara Muhammad bin Al Hasan serta para ulama yang

sependapat dengannya dari kalangan madzhab Hanafi mengatakan,

"Makna 'ka'b'(mata kaki) pada hadits ini adalah tulang yang berada

di tengah punggung kaki. yang bersentuhan dengan tali sandal." Lalu

dikatakan bahwa makna itu tidak dikenal di kalangan ahli bahasa.

Bahkan. ada yang berpendapat bahwa perkataan tersebut tidak dapat

dibuktikan berasal dari Muhammad. Adapun sebab perkataan itu

dinukil dari Muhammad bin Hasan adalah; bahwa Hisyam bin

Ubadillah Ar-Razi mendengar dia berkata tentang orang yang ihram

dan tidak mendapatkan sepasang sandal. maka bagian sepatu mana

yang harus dipotong? Saat itu Muhammad mengisyaratkan batasan

yang harus dipotong. Lalu Hisyam mengaitkan persoalan ini kepada

masalah mencuci kedua kaki saat bersuci (wudhu).
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Berdasarkan keterangan ini. maka terbanlah sikap sebagian

ulama yang menukil pendapat dari Abu Hanifah (seperti Ibnu

Baththal). dengan mengatakan bahwa menurut madzhab Hanafi
"ka'b" (mata kaki) adalah tulang yang tampak menonjol di punggung

kaki. Karena tidak ada kemestian bila pendapat itu dinukil dari

Muhammad bin Al Hasan, dengan catatan nukilan tersebut akurat,

maka pendapat Abu Hanifah juga seperti itu.

Al Ashma'i menukil pendapat kelompok Syi'ah Imamiyah

bahwa "lcu'b'; (mata kaki) adalah tulang bundar yang terdapat di
bawah tulang betis, tepatnya pada pertemuan antara tulang betis
dengan tulang kaki. Mayoritas ahli bahasa mengatakan bahwa pada

setiap kaki terdapat dua mata kaki.

Makna lahiriah hadits tersebut menyatakan bahwa orang yang

memakai sepatu yang dipotong karena tidak menemukan sandal, maka
ia tidak wajib membayar.fidyah (tebusan). Sementara madzhab Hanafi
mewajibkan membayar fidyah. Tapi pendapat mereka ditanggapi,
bahwa jika membayar fidyah itu wajib, niscaya Rasulullah SAW
menjelaskannya saat itu juga.

Hadits ini juga dijadikan dalil bagi yang mensyaratkan

memotong sepatu ketika ihram, berbeda dengan pendapat yang

masyhur dari Imam Ahmad. dimana dia membolehkan memakai
sepatu tanpa memotongnya berdasarkan lafazh mutlak dari hadits Ibnu

Abbas di akhir pembahasan haji. e "# ,Pt y" i a1 lOon

barangsiapa tidak menemukan sepasang sandal, maka hendaklah ia
memakai seposang sepatu).

Pendapat Imam Ahmad ini mendapat kritikan, karena dia
termasuk ulama yang menyetujui kaidah "memahami lafazh mutlaq
(tanpa batasan) di bawah konteks lafazh muqayyad (memiliki
batasan)", sehingga dengan demikian dia harus menerapkan kaidah
tersebut di tempat ini. Namun para ulama madzhab Hanbali
mengemukakan sejumlah jawaban, di antaranya:
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Pertama, hadits Ibnu Umar (yang nlemerintahkan memotong

sepatu) hukumnya telah dihapus (mansukh). Karena Ad-Daruquthni

telah meriwayatkan melalui jalur Amr bin Dinar bahwa ia

meriwayatkan hadits beliau dari lbnu Umar, dan juga meriwayatkan

dari Jabir bin Zaid, dari lbnu Abbas, lalu berkata, "Perhatikanlah

nrana di anlara keduanya yang lebih dahulu." Kemudian Ad-

Daruquthni meriwayatkan dari Abu Bakar An-Naisaburi bahwasanya

dia berkata. "Hadits Ibnu [Jmar lebih dahulu, karena disabdakan oleh

Nabi SAW di Madinah sebelum ihram, sedangkan hadits Ibnu Abbas

disabdakan oleh beliau saat di Arafah."

lmam Asy-Syafi'i menjawab argumentasi ini dalam krtab Al

I)ntm, "Keduanya sama-sama perawi yang jujur dan kuat hafalanr-rya.

Sedangkan keterangan tambahan yang disebutkan oleh Ibnu Umar

tidak bertentangan dengan riwayat Ibnu Abbas. sebab ada

kemungkinan Ibnu Abbas tidak mendengar tambahan ini, ragu-ragu,

atau beliau telah mengucapkannya namun tidak dinukil oleh sebagian

perawi yang menerima riwayat tersebut darinya." Sebagian ulama

menempuh metode larjih. yakni mengunggulkan salah satu di antara

kedua riwayat tersebut.

Ibnu Al Jauzi berkata. "status hadits Ibnu Umar masih

diperselisihkan, apakah marfu' (langsung dari Nabi SAW) atau

mauquf (tidak sampai kepada Nabi SAW). Sementara hadits Ibnu

Abbas dipastikan sebagai hadits marfu'." Akan tetapi alasan ini

tertolak. sebab tidak ada perbedaan dalam hadits Ibnu Umar tentang

penisbatan perintah tersebut langsung kepada Nabi SAW kecuali

dalam riwayat yang syadz. Di samping itu. hadits Ibnu Abbas juga

diperselisihkan.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad yang shahih darr

Sa'id bin Jubair dengan jalur yang hanya sampai kepada Ibnu Abbas

(mauqufl. Kalangan ahli hadits tidak meragukan bahwa hadits Ibnu

Umar lebih akurat dibandingkan hadits Ibnu Abbas. sebab hadits Ibnu

Umar menggunakan sanad yang dinilai paling akurat. Kemudian

lafazhnya telah disepakati oleh sejumlah ahli hadits yang menukilnya
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dari Ibnu Umar di antaranya Nafi' dan Salim. Berbeda dengan hadits

Ibnu Abbas yang tidak dinukil melalui ialur murlir', kecuali melalui

riwayat Jabir bin Zaid dari lbnu Abbas, sehingga Al Ashili berkata,

"Sesungguhnya Jabir adalah syaikh di Bashrah dan tidak dikenal."
Demikian yang dikatakan, namun sesungguhnya dia cukup dikenal

dan sebagai ahli fikih di kalangan para imam.

Kedua, sebagian mereka berdalil dengan mengqiyaskan masalah

ini kepada hukum celana. seperti yang akan dijelaskan dalam hadits

Ibnu Abbas. Namun argumentasi mereka diiawab. bahwa

melakukan- qiyas dalam masalah yang ada nush-nya tidak dapat

dijadikan pedoman.

Ketiga, sebagian mereka berhujjah dengan perkataan Atha',
"Sesungguhnya memotong akan menimbulkan kerusakan sedangkan

Allah SWT tidak menyukai kerusakan". Tapi alasan ini ditanggapi
bahwa kerusakan itu hanya ada pada sesuatu yang dilarang syariat,

bukan pada sesuatu yang dibolehkan.

Ibnu Al Jauzi berkata. "Hadits yang memerintahkan untuk
memotong (sepatu) dipahami dalam konteks istihbab (disukai), bukan

sebagai syarat. Hal itu dilakukan untuk mengamalkan kedua hadits

tersebut." Akan tetapi pandangan ini nampak dipaksakan. Para ulama

berpendapat, bahwa hikmah larangan menggunakan beberapa jenis

pakaian dan minyak wangi bagi orang yag melakukan ihram adalah

agar mereka jauh dari gaya hidup mewah, menampakkan sifat
khusyu', senantiasa mengingat maksud kedatangannya yang semata-

mata karena Allah SWT, sehingga ia akan selalu merasa diawasi dan

dapat menahan diri terhadap hal-hal yang dilarang.

"",\:r'rt ;:rriLlr '^X iA i.t 4 r3L.)i t1 elan janganlah kalian

memakai pakaian yang disentuh oleh za'faran dan wars). Dikatakan,

Nabi SAW menyebutkan kalimat ini -yang berbeda dengan

sebelumnya- adalah sebagai isyarat bahwa laki-laki dan wanita

memiliki hukum yang sama dalam hal tersebut. Namun, pernyataan

ini kurang tepat. Bahkan pandangan yang lebih tepat adalah,
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perubahan tersebut terjadi karena sesuatu yang disentuh oleh zu'/hran

atau wurs tidak boleh dipakai baik saat ihram maupun di luar ihram.

Adapun u,urs adalah tumbuhan yang berwarna kuning. memiliki

aroma yang harurn. serta digunakan untuk mewarnai pakaian. Ibnu Al
Arabi berkata. "Wars tidak termasuk jenis minyak wangi, akan tetapi

penyebutannya di sini hanya untuk mengalihkan perhatian untuk

menjauhi semua wangi-wangian dan sesuatu yang memiliki aroma

yang serupa, sehingga dapat disimpulkan larangan menggunakan

semua jenis minyak wangi bagi orang yang ihram. FIal ini telah

disepakati oleh para ulama selama penggunaan tersebut dalam rangka

berhias."

Lafazh hadits "yang disenluh" dijadikan dalil tentang haramnya

memakai pakaian yang diberi warna dengan v,ars atau za'faran, balk
seluruh atau sebagiannya. meskipun tidak menyebarkan aroma wangi.

Imam Malik berkata dalam kitab Al Muwaththa'. "Tidak

disukainya memakai pakaian yang diberi warna adalah karena ia

mudah luntur." Para ulama madzhab Syaf i berpendapat. "Apabila

pakaian yang diberi warna tersebut tidak mengeluarkan aroma u'angi

meskipun terkena air, maka tidak dilarang untuk memakainya. Hal ini

berdasarkan hadits Ibnu Abbar, .-j' a*;;t ft .rUrl' q:q * * l!
J+jr ,V 1:; @an beliau tidak melarang memakui sedikitpun

tlaripada pakaian, kecuali yang diberi warna dengan za'Jaran, yang

meninggalkan bekas di kulit). Tapi apabila pakaian tersebut telah

dicuci, maka mayoritas ulama membolehkan untuk memakainya jika

aromanya hilang. Berbeda dengan pendapat Imam Malik. Adapun

jumhur ulama mendukung pendapat mereka dengan riwayat yang

dinukil oleh Abu Muawiyah dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi',

dengan lafazh, \i* t'fJ- tti 'l\ (xecuali bila telah dicuci))'

Hadits ini diriwayatkan oleh Yahya bin Abdul Hamid Al Hammani

dalam Musnad-nya. Attr-Thahawi meriwayatkan dari Ahmad bin Abi Imran

bahwa Yahya bin Ma'in Al tlammani mengenai hal itu, maka

AMurrahman bin Shalih berkata kepadanya "Aku telah menulisnya dari Abu
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Muawiyah." Saat itu juga ia berdiri dan mengelu,arkan tulisan asliny4 maka

Yahya bin Ma'in menyalin hadits tersebut darinya. Tapi ini adalah tambahan

yarry syadz, sebab meskipun Abu Muawiyah adalah perawi yang akuftrt,

namun riwayatnya yang berasal dari Al A'masy masih diperbincangkan.

Imam Ahmad berkata, "Riwayat Abu Muawiyah dari Ubadillah
tergolong mudhtharib, dan tidak ada yang menukil keterangan

tambahan ini dari Ubaidillah selain dia."

Saya (lbnu Hajar) katakan, bahwa Al Hammani adalah seorang

perawi yang dha'y''(lemah). Sedangkan Abdurrahman yang turut
menukil keterangan tersebut akurasi riwayatnya masih
diperbincangkan. Kemudian lafazh ini dijadikan dalil oleh Al
Muhallab tentang larangan membiarkan wangi-wangian di badan

setelah melakukan ihram. Akan tetapi pandangan ini perlu diteliti
lebih mendalam.

Kesimpulan dari larangan memakai pakaian yang diberi warna
za'faran adalah. dilarangnya memakan makanan yang ada zafaran-
nya. Ini menurut madzhab Syaf i, sedangkan madzhab Maliki masih
memperselisihkan. Adapun ulama madzhab Hanafi tidak
mengharamkannya. sebab hadits tersebut dimaksudkan bagi orang
yang memakai pakaian dan menggunakan wangi-wangian. sementara
orang yang makan tidak dikategorikan menggunakan wangi-wangian.

Catatan

Ats-Tsauri menambahkan dalam riwayatnya dari Ayyub, dari
Nafi', yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq sehubungan dengan hadits

ini, i$ \ (Dan tidak pula memakai qaba'). Ad-Daruquthni dan Al

Baihaqi juga meriwayatkan melalui jalur Hafsh bin Ghiyats dari
Ubaidillah bin Umar. dari Nafi.

Qoba' adalah pakaian yang terbuka (semacam mantel, yang

dikenakan setelah memakai baju atau gamis -ed.).
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Ulama sepakat tentang larangan memakai qabu' saat ihram.

Menurut Abu Hanifah. hal itu dilarang jika kedua tangan dimasukkan

ke dalam lengan qaba' tersebut. Tapi jika kedua lengan qaba' tersebut

diselempangkan ke bahu atau pundaknya, maka ini tidak dilarang.

Pendapat ini disetujui oleh Abu Tsaur dari kalangan madzhab

Syaf i, dan Al Kharqi dari madzhab Hanbali. Lalu Al Mawardi

menukil pendapat yang serupa, yakni tidak membolehkannya jika
lengannya sempit. Tapijika lengannya lebar. maka tidak dilarang.

22. Menaiki (Kendaraan) dan Mengiringi Saat Haji

1543-1544. Dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas RA
bahwa Usamah RA pernah menjadi pengiring Nabi SAW dari Arafah

hingga Muzdalifah. kemudian digantikan oleh Al Fadhal dari

Muzdalifah hingga Mina. Keduanya mengatakan. "Nabi SAW

senantiasa mengucapkan talbiyah hingga melempar jumrah Aqabah."

Keterangan Hadits:

(Bab menaiki [kendaraanJ dan mengiringi saat haji). Dalam bab

ini disebutkan hadits Ibnu Abbas tentang perbuatan Nabi SAW

menjadikan Usamah dan Al Fadhl sebagai pengiringnya. Adapun

pembahasannya akan dijelaskan pada bab "Mengucapkan Talbiyah

dan Takbir pada Hari Kurban".

,,. 6,' o ,
aljl -tr--c .-p
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Meskipun kisah tersebut terjadi saat kembali dari Arafah ke

Mina, namun semua keadaan saat menunaikan haji dapat dimasukkan

di dalamnya.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Nampaknya maksud Nabi SAW

menjadikan Usamah dan Al Fadhl sebagai pengiring adalah supaya

keduanya dapat menceritakan darinya syariat yang harus dilakukan

pada kondisi demikian."

23. Pakaian, Selendang dan Sarung yang Dipakai oleh Orang
yang Melakukan lhram

I ,Udi i;J'u^') {;Ar *[,Jr W it,'qias.G;:-A')

uri \ :)l;'su', .)t*: \'s ,/r'y..t1';'olJ \j e"; \j #
i.,;0 lrli *'i-, #t, Lt r;.l;,G '; l') ry i*''.Jlr

'i\3, Ji'oi ;Y \ :rarrt'lG't f;:-"'-ljrt
Aisyah RA pernah memakai kain yang dicelup dengan warna

kuning 
-saat 

ihram- dan berkata, o'Jangan memakai cadar, jangan

memakai penutup wajah, dan jangan memakai kain yang diberi warna

vtars atau za'Jaran." Jabir berkata, "Aku tidak melihat sesuatu yang

dicelup dengan wama kuning (muashfar) termasuk minyak wangi."

Aisyah melihat tidak ada larangan memakai perhiasan, pakaian hitam,

pakaian yang diberi warna dengan ward serta sepatu bagi wanita.

sementara Ibrahim berkata, "Tidak mengapa jika seseorang mengganti

pakaiannya."

z I t' .,

f os.l>tt
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C) {P't' li '.J t':'l-y ^;r'r'lt q iq f ^4'Si ,;:t;.>ft

,P u'*t p 'tt;'s', a;5lr q:,'&b,i-*j' .P L;;
.,;i;jt .j, ;, #, P'$r's ,oi*.'*j l:r;.>?t'i,}f ,r;ir

to-4

G &}.:-=Jq JW '^Lat q) J 
',:'rlA 

JQ y'r'l aS- ii
2"o', J; ; ,r,x {'t :i .P, a ,y-., li 4';,', A,

a- 1 , o. ' ' o o ' ' r o

,F A oirb t-, il(lr -';," l': g/u. S it {#t +
i ,r';t:r'rra,;', du.t;3a"oi';,;*i'rl, ,i'r 4 e',

,.,ii!,--,-. ' ' ,: -r!" ',o ,te'-t
J) .L^re tuJ-, ^,,"'j*,! a; 'd{s t*-," ; 't y'; y t;:raat-

.t\it':k , bt i'* rf;'au"
1545. Dari Kuraib, dari Abdullah bin Abbas RA, dia berkata,

"Nabi SAW berangkat dari Madinah setelah menyisir rambut dan

memakai minyak, lalu beliau memakai sarung dan serbannya bersama

para sahabatnya. Beliau tidak melarang memakai sesuatu di antara

selendang (syal) dan sarung kecuali yang diberi warna Za'faran yang

meninggalkan bekas di kulit. Pada pagi hari, beliau berada di Dzul

Hulaifah. Beliau menunggang untanya hingga ketika telah berada di

Al Baida', beliau mengucapkan talbiyah bersama para sahabatnya.

Lalu beliau mengalungi hewan kurbannya. Yang demikian terjadi

pada lima hari terakhir bulan Dzulqa'dah. Beliau mendatangi Makkah

setelah berlalu empat hari dari bulan Dzulhijjah. Beliau thawaf di

Ka'bah, melakukan sa'i antara Shafa dan Marwa, dan beliau tidak

melakukan tahallul (melepaskan ihram) dikarenakan beliau mengikat

hewan kurbannya. Kemudian beliau tinggal di bagian atas Makkah

pada Al Hajun, sementara beliau telah berihram untuk haji. Beliau

tidak pernah mendekati Ka'bah selesai thawaf hingga kembali dari

Arafah. Beliau memerintahkan para sahabatnya untuk thawaf di

Ka'bah dan (sa'i) antara Shafa dan Marwa. Kemudian mereka
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memendekkan rambut lalu ber/ahallul. Yang demikian itu bagi orang

yang tidak membawa hewan kurban yang telah dikalunginya.

Barangsiapa yang istrinya ada bersamanya, maka ia (istrinya) telah

halal baginya, demikian pula dengan wangi-wangian serta pakaian."

Keterangan Hadits:

Judul bab ini berbeda dengan bab sebelumnya, Karena bab

sebelumnya menjelaskan jenis-jenis pakaian yang tidak boleh dipakai

waktu ihram, sedangkan bab ini menjelaskan macam-macam pakaian

yang boleh dipakai.

"";; 
e't l;alir q;'J, W rtr ui3 t.o '.a'1 (Aisyah RA

biasa memakai kain yang diberi warna kuning saat ihram). Riwayat

ini disebutkan dengan sanad yang lengkap oleh Sa'id bin Manshur

melalui jalur Al Qasim bin Muhammad, dia berkata. 'ua a;;O U€
!. o t '-.'.o .t3. 'bi; d': a')ibiAt i\dt (Biqsanya Aisyah memakai pakaian yang

aiUeri warna kuning sedang dia dalam keadaan ihram).

Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Ibnu Abi Mulaikah, bt
!..r., .,,.i -bf e't -ilidr Purlt\'tSt i"(:Jr ir;U UtS z-:;.tb (bahu,a Aisyah

biasq memakai pukaian yang diberi worna tipis dari bunga ward,

sedangkun dia dalam keadaan ihram).

Mayoritas ulama membolehkan orang yang ihram untuk

memakai pakaian yang dicelup dengan warna kuning. Sementara Abu

Hanifah mengatakan. "ashfar adalah wangi-wangian dan bagi yang

memakainya wajib membayar fidyah." Dia mendukung pendapat ini
dengan alasan bahwa Umar biasa melarang memakai pakaian yang

dicelup dengan warna. Namun alasan ini ditanggapi oleh Ibnu

Mundzir, yaitu bahwa Umar tidak menyukai hal itu dan takut diikuti
oleh orang-orang awam. sehingga mereka menduga memakai pakaian

yang diberi wama wars maupun za Jaran itu diperbolehkan.

45O - TATTIUL BAARI



Kemudian ia menuturkan kisah Umar bersama 'Ihalhah, yang

menjelaskan hal itu.

I,li ) ,tj61 (dan Aisyah berkata, "Janganlah memakai cadar.")'

Yaknijanganlah kaum wanita menutupi bibir mereka dengan kain. Al

Baihaqi menyebutkannya dengan sanad yang mausftul. Sedangkan

dalam riwayat Al Ashili kalimat ini tidak dicantumkan.

Sa'id bin Manshur berkata, "Husyaim telah menceritakan

kepada kami. Al A'masy menceritakan.kepada kami dari lbrahim, dari

Al Aswad, dari Aisyah, dia berkatu, do W?t:"tiqb ii;ir .1ii;

S1 (Wanita boleh menjulurkan jilbabnyo ke waiahnya dari atas

kepalanya). Diriwayatkan dalam kitab Al Mushannaf oleh Ibnu Abi

Syaibah, dari Abdul A'la, dari Hisyam. dari Al Hasan dan Atha',

keduanya berkata, 'o .*'t , # \j e"; 1 s 
'&-:r'--Jlrt 

i-rddirt '; /'].it I
6r-*3\1 L\} r$"'Fi rji )l ?gt 4 c-tg\:;,6 (Llanitu yang ihram

tidak memakai sarung tangon, celana [panjangJ, tidak menutup muko

dan tidak memakai cadar. Dia boleh memalcai pakaian yang

disukainya kecuali kain yang luntur dikulitnya baik berupa warno

wors maupun zafaran).

* 'l>;)J 6ti I (aku tidak melihat 'oshfar termasuk wangi-

wangian). Riwayat ini disebutkan beserta sonad-nya oleh lmam

Syaf i dan Musaddad dengan lafazh, '7>;:Sr 1l:*Jt |$.;fit;ii l

* Uanganlah v,unita memakai paknian yang diberi wangi-wangian,

dan aku tidak melihat ashfar sebagai wangi-wangian)-

a1";ts.";-;lsr1 ;;4b re:"fui .7i:rr : !-jura1 t:;o '; il (Aisyah

tidak melihat adanya larangan untuk memakai perhiasan, pakaion

hitam, pakaian yang diberi warna 'ward', serta sepotu bagi wanila).

Riwayat ini disebutkan dengan sanad yang lengkap oleh Al Baihaqi

melalui jalur Ibnu Babah Al Makki, 1ja1"4r ';t 6 :-a,:i.G L]rr,if; oi

qj Vb?t a'i.'s 6'i U 'u-.,h :i::.b Uiri q,r} ! (Bahwasanva
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seorong wunita bertanyu kepada Aisyah, "Apakah yung dipakai oleh

wanila saul ihrum? " Aisyah berktta. " Boleh memakti pukoictn yung

lerbual dari wol. boleh memakoi pukuian yun54 lerbual duri kapa;

boleh memakai paluiun yang diheri warnu, don holeh memukai

perhiasan).

Masalah pakaian yang diberi warna 'ward' akan disebutkan

dengan sanad yang moushul pada bab "Thavl'af bagi Wanita" di akhir

hadits Atha" dari Aisyah. Sedangkan masalah memakai sepatu

diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Al Qasim bin

Muhammad serta Al Hasan dan selain mereka.

Ibnu Al Mundzir berkata, "IJlama sepakat membolehkan wanita

untuk memakai seluruh pakaian terjahit serta sepatu. Ia juga boleh

menutupi kepala dan rambutnya kecuali muka, bahkan boleh

menjulurkan pakaian yang tipis ke mukanya untuk menutupinya dari

penglihatan laki-laki. Tapi tidak boleh memakai khimar (burdah)

kecuali apa yang diriwayatkan dari Fathimah binti Mundzir, dia

berkata. f *i * ,u;i e "-6f 'u;': 6?i'F tr (Kami biasa

menutupi wajah kami dengan khimar (burdah) sedang kami

melakukan ihram bersama Asma' binti Abu Bakar), yakni neneknya.

Ibnu Mundzir berkata, "Tapi ada kemungkinan khimar yang dimaksud

adalah kain tipis yang dijulurkan dari kepala ke wajah, seperti

disebutkan dari Aisyah, dia berkata t$l'J-t * ht e lt )y, e ,S
it ij q')W s$ "c,6;i i;t 6";i & *?t';j-r ts, r'.'r 6ami
pernah hersama Rasulullah SAW, apobilo suatu rombongan lewat,

maka kami menjulurkan pakoian ke wajah knmi (menutup) sementora

kami melakuknn ihram. Apabila telah lewat, maka knmi pun

mengangkalnya (membuko) kembali)." Hadits ini diriwayatkan oleh

beliau melalui jalur Mujahid dari Aisyah. namun dalam sanad-nya

terdapat kelemahan.

U$.Ji- oi ;U.1 Qidak mengopa bila ia mengganti palaiannya).

Riwayat ini disebutkan beserta sanad-nya oleh Sa'id bin Manshur dan

Ibnu Abi Syaibah, keduanya dari Husyaim, dari Mughirah, Abdul
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Malik dan Yunus. Adapun Mughirah menerimanya dari lbrahim,

Abdul Malik menerimanya dari Atha', dan Yunus menerimanya dari

Al Hasan, mereka mengatakan, "ti 6 '^'.q. i4t ']!i- ltlrang ihrerm

boleh mengganti pakaiannyu sebugaimcrna yang ia kehantluki).

Demikian lafazh yang dinukil oleh Sa'id.

Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan, bi r:i; ft';- n Fd
U$. ?flt ]* (Bahwasanya mereka melihat titlak mengaptr bagi

orong ihram mengganl i pukaiunnya).

Sa'id berkata, "Dan telah menceritakan kepada kami Jarir dari

Mughirah dari lbrahim, dia berkata, f.J-jir o'#'* rr;i ri1 6.1;bi o'i,

k W fbn 'grU',*i fyi'1 lpara sahahat kami apabila tiba tli

sumur Maimun, merekn mandi dan memakti pakaiun mereka yang

terbaik, lalu memasuki Makkah dengan mengenakan pokoian

tersebul)."

;,a\(3 (dan memakai minyak). Ibnu Al Mundzir berkata, "Para

ulama sepakat membolehkan orang yang ihram untuk mengkonsumsi

minyak, lemak serta samin, dan boleh menggunakannya di seluruh

tubuhnya kecuali kepala dan jenggot. Mereka juga sepakat tidak

membolehkan menggunakan wangi-wangian di badannya.

Nampaknya, mereka membedakan hukum antara minyak dan wangi-

wangian dalam masalah ini. Secara analogi, bila seseorang dilarang

menggunakan wangi-wangian di kepalanya waktu ihram. maka

seharusnya ia diperbolehkan menggunakan minyak di kepalanya.

Perbedaan pendapat mengenai hal itu telah disinyalir dalam beberapa

bab sebelumnya.
,,o, i

Lt"j Ct Uang luntur). Yakni. yang mengotoi. Lafazh "ar-

rad't)" artinya bekas minyak wangi. Jika dikatakan "minyak wangi

meninggalkan kotoran", artinya bekasnya menempel di kulit.

Ibnu Baththal berkata. "Kata ini telah dinukil pula dengan lafaz}
"radagha" yang berasal dari perkataan "ardaghat al ardhu" (tanah
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rnenjadi becek), apabila di tanah tersebut banyak sumber airnya.

Adapun makna dasar lafazh "ar-radq;hu" adalah tanah yang

bercampur air". Akan tetapi saya tidak menemukan pada satupun di

antara jalur periwayatan hadits itu yang menyebutkan lafazh

demikian, bahkan hal ini tidak disinggung oleh lyadh maupun Ibnu

Qurqul.

oiliJ 6L '{bli (pada pagi hari belirtu beraela (li Dzul

HulaiJith). Yakni beliau sampai ke tempat itu siang hari, lalu beliau

bermalam di sana hingga pagi, seperti akan dijelaskan.

_- .'_?.
o-rLiJt .55 ,f '46. c.:;f 'eJl,:'j (dan yang demikian terjadi pada

lima hari trrlokh,r, trin irutqo'dah). Riwayat serupa dinukil oleh

Imam Muslim dari hadits Aisyah. Hal ini dijadikan hujjah oleh lbnu

Hazm dalam kitabnya Hajjatul Wada ' bahwa Nabi SAW keluar dari

Madinah pada hari Senin. Beliau berkata, "Sebab, awal bulan

Zhulhijjah tidak diragukan lagi adalah hari Kamis, ini diketahui dari

wukuf yang tidak diperselisihkan lagi terjadi pada hari Jum'at. Namun

makna lahiriah perkataan Ibnu Abbas 'pada lima hari' menunjukkan

bahwa Nabi SAW keluar dari Madinah pada hari Jum'at dengan tidak

menghitung hari keberangkatan.

Disebutkan melalui jalur shahift bahwa beliau SAW shalat

Zhuhur di Madinah 
-saat 

itu- sebanyak empat rakaat, seperti akan

disebutkan dalam hadits Anas. Berdasarkan riwayat ini, beliau tidak

berangkat pada hari Jum'at, dan tidak ada kemungkinan lain kecuali

hari Kamis.

Dalam mengomentari pendapat tersebut, Ibnu Qayyim berkata,

"Beliau SAW berangkat pada hari Sabtu, yakni tidak menghitung hari

keberangkatan, dan bulan Zhulqa'dah saat itu terdiri dari29 hari".

Hal itu dikuatkan oleh riwayat Ibnu Sa'ad dan Al Hakim dalam

kitab lklil bahwa keluarnya Nabi dari Madinah adalah pada hari Sabtu,

lima hari terakhir pada bulan Dzulqa'dah. Adapun pendapat yang

mengatakan bahwa beliau masuk Makkah setelah empat hari berlalu

dalam bulan Zhulhijjah, berkonsekuensi beliau masuk Makkah pada
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waktu subuh di hari Ahad, dan demikianlah yang dinyatakan dengan

tegas oleh Al Waqidi.

Al Haiun adalah gunung yang terletak di bagian atas kota

Makkah di arah kanan, di tempat itu terdapat kuburan penduduk

Makkah.

24. Orangyang Bernralam di Ilzul Hulaifah Hingga Subuh

Hal ini dikatakan oleh Ibnu Umar RA dari Nabi SAW.

o -io,
JJJU .f et f,.

,a;!-jr €:'*i ,? -t ; f; -^;tAr €y) t*'ri 9-',su,
.lyi , o*L'^i-rr'6'., (:&

1546. Dari Anas bin Malik ne, Aiu U"rkata. 'Nabi SAW shalat

di Madinah sebanyak empat rakaat, dan di Dzul Hulaifah dua rakaat.

Kemudian betiau bermalam di Dzul Hulaifah hingga subuh. Ketika

telah menunggang kendaraannya dan kendaraan itu telah tegak

membawanya, maka beliau mengucapkan talbiyah (mulai ihram)."

ej 4L fr, ,ru'*lt J, ;lo & rt,'*,

&: & itst

.C,, o l. t.- o,./,
a"-->lrr :JLr c';D 

-1

& ;,"Ji'oL rt, *, )y i ;*
*;lt €+ At -L-j ,G.'.i *-x,su.'raLll

.-" i i',,Li Fw.-t
1547. Dari Anas bin Malik RA, bahwasanya Nabi SAW shalat

Zhuhur di Madinah empat rakaat dan shalat Ashar dua rakaat di Dzul

Hulaifah. Ia berkata "Dan aku kira Nabi SAW bermalam di sana

hingga subuh-"

t
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Keterangan Hadits:

(Bah orung yang bermalum di Dzul Hulai/bh sampai suhuh)-

Yakni, bagi mereka yang berangkat menunaikan haji dari Madinah.

Maksud judul bab ini menjelaskan syariat bermalam di tempat

keberangkatan, agar lebih mudah untuk mengambil keperluan yang

tertinggal atau terlupa.

Ibnu Baththal berkata "Perbuatan ini tidak termasuk dalam

rangkaian pelaksanaan haji, tapi lebih kepada wujud rasa sayang agar

orang-orang yang tertinggal dapat bergabung dengan Nabi SAW."

Ibnu Al Manayyar berkata. "Barangkali Nabi SAW ingin

menghilangkan prasangka sebagian orang bahwa tinggal agak lama di

miqat serta mengakhirkan ihram sama seperti orang yang melewati

miqat tanpa berihram, maka beliau menjelaskan bahwa tidaklah

sanggup demikian selama belum meninggalkan miqat."

,F: a;1|J ,g*': (dan di Dzul Hutaifah sebanyak dua rakaat).

Di sini terdapat syariat meringkas shalat bagi yang keluar dari batas

negeri lalu bermalam di luar tempat bermukim, meskipun belum

meneruskan perjalanannya.

Ulama madzhab Azh-Zhahiri menjadikan hadits ini sebagai dalil

bolehnya meringkas shalat dalam perjalanan yang dekat. Akan tetapi

tidak ada alasan dalam hadits itu untuk mendukung pendapat mereka,

sebab yang terjadi adalah permulaan safar, bukan akhir daripada

perjalanan. Hal ini telah dijetaskan pada bab-bab tentang meringkas

shalat, sedangkan perbedaan pendapat mengenai awal beliau

mengucapkan talbiyah telah dijelaskan.

'a,*ili (aku kira). Keraguan ini berasal dari Abu Qilabah.

Sementara dalam riwayat lbnu Al Munkadir disebutkan tanpa

keraguan. Riwayat ini akan disebutkan setelah dua bab melalui jalur

lain dari Ayyub, dengan lafazh yang lebih lengkap.
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25. Mengeraskan Suara Saat Talbiyah

?lr.*t y fr,*'*;tt t, ,J6& $t 4t fi *
'-ot ,o - c llc c.,c7. --.oi- " 

c 1 t
t;a, o"ti'ti- &t c;.rs , -;-lt $+'Al't ,(.',i'fu)t

t1;
1548. Dari Anas RA. dia berkata, "Nabi SAW shalat Zhuhur

empat rakaat di Madinah. dan shalat Ashar dua rakaat di Dzul

Hulaifah, dan aku mendengar mereka meneriakkan keduanya

sekaligus."

Keterangan Hadits:

(Bob mengeraskan suara saat talbiyalr). Ath-Thabari berkata,

"Lafazh 'ihlal' di sini bermakna mengeraskan suara dalam

mengucapkan talbiyah. dan setiap orang yang mengucapkan sesuatu

dengan suara keras dinamakan 'ber-ihlql dengan ucapan tersebut'.

Sedangkan lafazh 'ahallal qaumu al hilaof (orang-orang melihat

hilal) dikatakan juga dengan lafazh'ihlaf . Di sini masih ada kaitan

dengan makna di atas, yang demikian dikarenakan mereka biasa

mengeraskan suara saat melihat hilal (bulan tsabit). Namun akan

disebutkan pendapat Imam Bukhari yang berbeda dengan keterangan

tadi. setelah beberapa bab berikut.

W 4 of'F-"rll;'t (dan aku dengar mereka meneriakkan

keduanya sekaligus). Yakni, meneriakkan haji dan umrah. Maksud

Anas adalah, siapa di antara mereka yang berniat melakukan haji

Qiran. Namun ada kemungkinan pula bahwa yang dimaksud adalah

sebagian meneriakkan talbiyah untuk haji dan sebagian lagi

meneriakkan talbiyah untuk umrah, demikian menurut Al Karmani.

Tapi kemungkinan ini menjadi musykil jika dihadapkan dengan lafazh

riwayat tersebut dari jalur lain, yaitu; ti* ai.;-s &;'. ''l{,JJ , i:4
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(Mereka mengalukun '"lahhaifu" untuk haii dun umrah sekaligus).

Namun akan disebutkan pengingkaran lbnu Umar terhadap Anas

tentang hal ini. Masalah ini akan dibahas pada bab "Haji 'l'amattu' dan

Qiran."

Pada hadits ini terdapat hujjah jumhur ulama yang menyukai

mengeraskan suara dalam mengucapkan talbiyah. Imam Malik
meriwayatkan dalam kitab l/ Muwaththa' serta para penulis kitab

Suncn dan digolongkan sebagai hadits shahih oleh Imam Tirmidzi,
Ibnu Khuzaimah dan AI Hakim, melalui jalur Khallad bin As-Sa'ib

dari bapaknya, dari Nabi SAW, o"Pj- ,fr1bt ]1 oi e:;6 J:"; ,!t;V

tra"I! eflrhi Uibril telah datang kepadaku dan memerintahknnku

ugar menyuruh sahobat-sahabatku mengeraskan suara dulam

me nguc apkan t olbiyah). Para perawinya tergolong t s iq ah (terpercaya),

hanya saja terjadi perbedaan pada fase tabi'in.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari

Bakar bin Abdullah Al Muzani, dia berkata, ;- ,P'* ;.t e *

#t i; 6 (!J,i @ku pernah bersqma lhnu (Jmar, lalu beliau

mengucapkan talbiyah hingga terdengar di antora dua gunung). Lalu

beliau (Ibnu Abi Syaibah) meriwayatkan pula melalui sanad yang

shahihmelalui jalur Al Muthalib bin Abdullah, dia berkata, qt^biig

a+'*i d ," *\ *,,*i o*';- *j y \' ,v ,y )?t (Para

sahabat Rasulullah SAW mengeraskan suoro merekn soat

mengucapknn talbiyah hingga suora merekn parou).

Terjadi kontroversi riwayat dari Imam Malik tentang masalah

ini. Ibnu Al Qasim berkata bahwa Imam Malik berpendapat bahwa

mengeraskan suara talbiyah itu hanya dilakukan di dalam Masjidil

Haram dan masjid Mina- Sementara dalam kitab Al Muwaththa',

Imam Malik tidak membolehkan mengeraskan suara talbiyah saat

berada di masjid tempat shalat jamaah, tanpa ada pengecualian.

Adapun alasan pengecualian seperti pada riwayat Ibnu Qasim adalah;

sesungguhnya Masjidil Haram telah dijadikan sebagai tempat bagi
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orang yang melaksanakan haji dan umrah serta selain keduanya. dan

orang yang bertalbiyah tidak lain adalah untuk menuiu kepadanya,

maka ini merupakan sisi kekhususan masjid tersebut, demikian pula

halnya dengan masjid Mina.

26. Talbiyah

& rtt J, it {;; + ti c*L rt,'n1';^' ; y, * .r
'4 a-ir, i=ir ot.t5 i'crf ! A5 ;d5 fru,:# {-i

U $i I ,e,ri5'1

1549. Dari Abdullah bin Umar RA bahwasanya talbiyah

Rasulullah SAW adalah: labboik allahumma labbaik, labboiko laa

syoriika laka labbaik, innal homda wanni'mata laka walmulka, laa
syariika laka (Aktt menyambut panggilon-Mu, ya Allah! Aku

menyambut panggilon-Mu, tidqk ada sekutu bagi-Mu aku menyambut

panggilan-Mu! Sesungguhnya segala pujian dan nikmat serto

kerajaan adctlah milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu).

jtf -n5
s1o'. 9 o :' t1. 'i,. I o.

fby .Jl :c-JU t-6j, 4lJl ,pt a-jV _e W .jt f
t"a5 ;d1 i+,,-,t5 ,& &:, eL rt; * ;t

.gl a,-ir, i;j' q *15

,"ltlJ:" t:?i ,i:3'Ss'1 .;-*rtt * ur.J. i Ae
.o. s1, t o , 'r, . i o -

. t{je 4lJl 6.b ) a^*V c^r.&r t'a-hs Gl _P

1550. Dari Abu Athiyyah, dari Aisyah RA. dia berkata,

"Sesungguhnya aku mengetahui bagaimana Nabi SAW bertalbiyah;

labbaik alluhumma labbaik, labbaika laa syariika laka labhaik,

'sll'tl ',\ru \2u-f

. o/ t c

4^Lt (:rsr
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innal homdo wanni'mata lako" (Aku mcnltambul panggilan-Mu, ya

Allah! Aku menyambul punggilan-Mu, tidak uda sekutu bagi-Mu, aku

menyambul panggilan-Mu. Sesungguhnya sagulu ptqiiun dan nikmat

serlo kerajaan adalah milik-Mu, tidak ada sekulu bagi-Mu)."

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Muawiyah dari Al
A'masy. Syu'bah berkata, "sulaiman mengabarkan kepada kami. aku

mendengar Khaitsamah dari Abu Athiyah, aku mendengar Aisyah

RA.''

Keterangan Hadits:

'al @ku menyambut panggilan-Mu). Sehubungan dengan

makna "labbaik: ini dinukil beberapa pendapat, di antaranya;

memenuhi panggilan setelah adanya panggilan, atau panggilan yang

mesti. kepada-Mu tujuan dan maksudku, kecintaanku hanyalah untuk-

Mu, keikhlasanku hanyalah bagi-Mu. aku senantiasa berada dalam

ketaatan kepada-Mu, mendekatkan diri kepada-Mu, dan aku tunduk

kepada-Mu. Namun yang lebih kuat adalah pendapat pertama, sebab

orang yang ihram menyambut seruan Allah untuk menunaikan haji ke

Baitullah. Oleh sebab itu, bagi yang dipanggil lalu ia berkata,

"Labbaika", berarti ia telah menyambut panggilan itu.

Ibnu Abdul Barr berkata, "Sejumlah ulama mengatakan bahwa

makna 'tolbiyoh' adalah sambutan terhadap seruan Ibrahim ketika ia

mengumumkan kepada manusia untuk menunaikan haji."

Keterangan ini telah diriwayatkan oleh Abdu bin Humaid, Ibnu

Jarir, dan lbnu Abi Hatim melalui sanad-sanad-nya dalam tafsir{afsir
mereka dari Ibnu Abbas, Mujahid, Atha'. lkrimah, Qatadah dan

sejumlah ulama lainnya dengan sanad yang cukup kuat. Riwayat

paling kuat tentang hal itu adalah keterangan dari Ibnu Abbas yang

dikutip oleh Ahamd bin Mani' dalam Musnad-nya. dan Ibnu Abi

Hatim melalui jalur Qabus bin Abi Zhibyan dari bapaknya, dari Ibnu

Abbas, dia berkata, ,6iu, /6' C 
'o\1 ,'^)',P. #, :A. q eG.\ L'j t1)
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,,6, 6: u- :'n*arxr.girii : 
jri ,LiUi' *; o\i ,Sa rn'"* * o't U't ,ls

;Or li oi';*i ,,p's\?s:At';.U'* ,4tc;;lt JIU' '5;s s
q!;;- u,"r\\ Ai',tt}*i-(Ketika lhrahim selesai memhangun Ku'bah,

makt dikalakan kepctdonya, "Umumkan kepadu manusia unluk

menunaikan haji." Beliau berkata, "Wahai Tuhunku, herupaluh yang

dapat tliiangkau oleh suaraku?" Allah ber/irmon, "Umumkanlah dan

tanggungon-Ku untuk menyumpoikan." Ia berkata, "Maka lbrahim

berseru, 'Wahai sektlian manusia, telah diwaiibktn atas ktlian haji

ke Baitul Atiq [Ko'bahJ'. Seruan ini didengar oleh apu yang ada di

onlora langit dan bumi. Tidakkah killian melihat manu.sia datang dari

pelosok bumi yang jauh sambil bertalbiyah?").

Dari jalur Ibnu Juraij, dari Atha', dari lbnu Abbas disebutkan.

Lu-'..Ji ,J,!,t',ytb.Ei ii'f3,"r3r *"t?t )8'), u;tc,,i €*urti.A:tt
*', etil;:Ei o€ i \t aet t'?'tti oi Jt y"i-'* (Maka mereka

menjawab seruan itu ketiko masih berada di tulang shulbi laki-laki

dan rahim wanila. Adapun yong pertoma kali menjawab seruan beliau

adalah penduduk Yaman, tidak ada seorang pun yong menunqikan

haji sejak hari itu hingga hari Kiamat kecuali orang yang menjawab

seruan lbrahim pada waktu itu).

Ibnu Al Manalyar berkata, "Dalam syariat talbiyah terdapat

peringatan akan kemurahan Allah SWT terhadap hamba-hamba-Nya,

sebab kedatangan mereka ke Ka'bah tidak lain karena panggilan dari-

Nya."

i.:;ir 'q gesungguhnya segalo pujian). Lafazh L' telah

diriwayatkan dengan harakat kasrah pada huruf hamzah (inna), karena

terletak di awal kalimat. Diriwayatkan pula dengan harakat fathah
(anna), karena sebagai ta'lil (alasan bagi kalimat sebelumnya).

Menurut jumhur ulama, harakat kasrah adalah lebih baik. Tsa'lab

berkomentar, "Sebab jika kata itu dibaca knsroh, maka artinya adalah;

segala pujian bagi-Mu dalam semua keadaan. Jika dibaca Jathah,
maka maknanya; aku menyambut seruan-Mu atas sebab ini." Al
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Khaththabi berkata, "Orang awam mengucapkannya dengan harakat

fitthuh sesuai dialek mereka, dan bacaan serupa dinukil oleh Az-
Zamakhsyari dari Imam Syaf i."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Adapun maknanya menurut

pendapatku hanya satu, sebab orang yang membacanya dengan

harakat.fathah mengartikan; aku menyambut seruan-Mu karena semua

pujian hanya bagi-Mu dalam segala keadaan." Tapi perkataannya ini
ditanggapi bahwa pembatasan itu bukan pada pujian, namun pada

talbiyah itu sendiri. Sementara Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Bacaan

dengan harakat kasrah lebih baik, karena konsekuensinya adalah,

bahwa sambutan tersebut bersifat mutlak tanpa ada alasan tertentu.

Sesungguhnya semua pujian dan nikmat hanya bagi Allah dalam

segala keadaan. Sedangkan bacaan dengan harkat./athaft menunjukkan

alasan, seakan-akan ia mengatakan, 'Aku menyambut seruan-Mu atas

sebab ini'. Makna pertama lebih umum sehingga mempunyai faidah

yang lebih banyak. Oleh karena Ar-Raf i menukil kedua versi bacaan

tersebut tanpa menguatkan salah satunya, maka Imam An-Nawawi

mengesahkan bacaan dengan harakat kasrah. Hal ini berbeda dengan

nukilan Az-Zamakhsyari bahwa Imam Syaf i memilih bacaan

berharakat fathcth, sedangkan Abu Hanifah memilih bacaan dengan

harakat kasrah."

U a;3t (dan nikmat adalah milik-Mu). Riwayat yang masyhur

bahwa huruf akhir pada kata "ni'mat" adalah ber-harakat fathah (An-

Ni'mata).lyadh berkata. "Namun boleh pula dibaca 'dhammah' (An-

Ni'mqtu\ karena sebagai awal kalimat, sedangkan kalimat

pelengkapnya tidak disebutkan, dimana seharusnya adalah;

sesungguhnya pujian itu untuk-Mu dan nikmat itu tetap menjadi

milik-Mu."

Pandangan ini dikemukakan oleh Ibnu Al Anbari. Sementara

Ibnu Al Manayyar berkata. "Disebutkannya kata 'pujian' dan 'nikmat'

secara berurutan, sedangkan kata 'kerajaan' (mulk) disebutkan

tersendiri, adalah dikarenakan bahwa pujian itu berkaitan erat dengan

nikmat. Oleh sebab itu dikatakan; segala puji bagi Allah atas segala
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nikmat-Nya. Berdasarkan alasan ini- maka kedua kata itu disatukan.

Seakan-akan beliau mengatakan, 'Tidak ada pujian kecuali untuk-Mu,

karena tidak ada nikmat melainkan milik-Mu'. Adapun 'kerajaan'

mempunyai makna tersendiri yang disebutkan untuk mengokohkan

bahwa semua nikmat itu hanya milik Allah SWT. karena Dialah

pemilik kerajaan."

afU'i Qlun kerajaan). Huruf akhirnya juga ber-harakat ./uthah

menurut riwayat yang masyhur. Akan tetapi boleh pula ber-harakat

dhammah, yang maknanya adalah; demikian pula halnya dengan

kerajaan.

Dalam riwayat Imam Muslim melalui riwayat Musa,bin Uqbah

dari Nafi' dan selainnya, dari Ibnu Umar, disebutkan; & ilr )"|3 o€
'a5 ,,Sut'Sai rilJr q y y +tt l._ 

o':-', rl\'*s io i'
(Rasulullah SAW apobila kendaraon yang dinaikinlta telah berdiri

dengan teguk di masjid Dzul Hulaifah, maka beliau memulai ucopan

talbiyah dengan mengatakan, "Labbaik.. .").

Dalam riwayat Imam Bukhari pada pembahasan tentang libas

(pakaian) disebutkan melalui jalur Az-Zuhri dari Salim, dari

bapaknya, .r;lt iill' a5 ,i't;-,:.d,k *3 f iu' .rt; lt'J'y':'+
(Aku mendengar Rasulullah SAW berihram dengan rambut dipilin,

beliau mengucapkan; Lobboik ullohummo labbaik [aku memenuhi

panggilanmu ya Allah, aku memenuhi panggilanmufl. Pada bagian

akhirnya dikatakan. :qd' :* e 'i-i" | (Beliau ridak melebihkan

daripada kata-ktta ini).

Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya melalui jalur

yang sama, .bS0U-:tl;3|!5;*^,'"[f 4iit-1,*,k" # oG :;;cl' j6

,[Jirr: |llt i|jtt ,S-{- e (lbnu U*r, b"rkoto, "Biasanya (Jmar

mengucapknn kata-kata ini seraya menambahknn labbaik Allohumma

lobbaik wa sa'daika wal khoiruJii yadaika war-raghbao'u ilaika wal
amalu [Aku memenuhi seruan-Mu, ya Allah! Aku memenuhi seruan-
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Mu, dan segala kthohagiaan dari-Mu, kebaiknn di tangan-Mu, dun

segala harapan serla amalan tertuju kepada-MuJ.").

Kalimat seperti itu juga tercantum dalam riwayat [mam Malik
melalui Nafi' dari lbnu Umar, bahwasanya lbnu Umar menambahkan

pada kata-kata itu... lalu disebutkan sama seperti hadits di atas. Makq
diketahui bahwa Ibnu Umar dalam hal itu mengikuti bapaknya.

Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan dari jalur Al Miswar bin

Makhramah, dia berkata, '# ,)5ite lBnsanya talbiyah Umar...),

lalu beliau menyebutkan seperti riwayat yang marfu' (dari Nabi

SAW), kemudian ditambahkan, pirs rt ilr ri ,*t 6.*'t: ti;3ll

;r:;St (Aku memenuhi panggilan-Mu disertai rasa cinta dan rakut

kepada-Mu, Engkau pemilik kenikmatan dan karunia yang baik).

Riwayat ini dijadikan dalil disukainya menambah ucapan

talbiyah yang dinukil dari Nabi SAW. Ath-Thahawi berkata setelah

menyebutkan hadits Ibnu Umar, [bnu Mas'ud, Aisyah, Jabir, Amr bin
Ma'di Karib, "Kaum muslimin sepakat atas talbiyah ini, hanya saja

sebagian orang membolehkan seseorang untuk menambah dzikir
kepada Allah SWT yang ia sukai."

Ini adalah pendapat Muhammad, Ats-Tsauri dan Al Auza'i.
Mereka berhujjah dengan hadits Abu Hurairah 

-yang 
diriwayatkan

An-Nasa'i dan Ibnu Majah serta dinyatakan shahift oleh tbnu Hibban

dan Al Hakim- dia berkata, 'e-t5 Pt f iU' .,I; )ior Jy:y ,t og
'e$'dt i1 pi antara talbiyah Rasulullah SAW adalah; tahbaiks

ilaahul haqqi labbaik [aku memenuhi panggilan-Mu, Tuhan pemilik

kebenaran, alat memenuhi panggilan-Mu). Lalu disebutkan kalimat

tambahan dari lbnu Umar seperti di atas. Namun para ulama lainnya

menyelisihi pandangan tersebut, mereka berkata, "Tidak sepantasnya

menambah apa yang telah diajarkan Rasulullah SAW kepada manusia

seperti pada hadits Amr bin Ma'di Karib, lalu beliau sendiri

melakukannya tanpa mengatakan 'Ucapkanlah talbiyah sesuai kalimat

sejenis ini yang kalian inginkan'. Bahkan beliau mengajari mereka
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ucapan talbiyah, sebagaimana beliau mengajari mereka takbir dalam

shalat. Maka sebagaimana kita tidak boleh menambah ucapan takbir
dalam shalat. tidak boleh pula bagi kita menambahkan sesuatu pada

ucapan talbiyah yang telah diajarkan oleh beliau."

Kemudian mereka menyebutkan hadits Amir bin Sa'ad bin Abi
Waqqash dari bapaknya bahwasanya ia mendengar seorang laki-laki
mengucapkan'. labbuik dzal ma'arij (Aku menyambut seruan-Mu-

Wahai Pemilik Al Ma'arij). Mereka berkata. "Perhatikan bagaimana

Sa'ad tidak suka menambah talbiyah Nabi SAW, dan inilah yang

mesti kita jadikan pegangan."

Di antara dalil yang menunjukkan bolehnya memberi tambahan

atas talbiyah Nabi SAW adalah riwayat yang dikutip oleh An-Nasa'i
melalui jalur Abdurrahman bin Yazid dari Ibnu Mas'ud, dia berkata,
"Bahwasanya di antara talbiyah Nabi SAW...." Lalu ia menyebutkan

talbiyah yang dimaksud. Dari sini dipahami bahwa Nabi SAW biasa

mengucapkan talbiyah selain itu. Begitu pula dengan riwayat
terdahulu dari Umar dan Ibnu Urnar.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui jalur Al_Aswad bin

Yazid bahwasanya beliau biasa mengatakan, i!.ilt )Vb .# @ku

menyambul seruan-Mu. wahai Maha Pengampun dosu). Sementara

dalam riwayat dari Jabir tentang sifat haji dikatakan, 6U :ro:fl ,?
U'4 i$t |15 li'Aur.pi "r,$r oG @ingga serelah kendaraan yang

dinaikinya tegak berdiri di Baida', beliau bertalbiyah dengan

mengucupkan kalimat tauhid; labbaik allahumma laka labboilr...) dan

seterusnya.

Jabir berkat u, f 
j: ,'aL t* # i; P ,yro"X Clt tia ,6t Sai j

'r$J (Lalu manusia mengucapkan talbiyah seperti yang merekn

ucapkan, nomun Nabi SAW tidak melarangnya, hanya saja beliau

tetap konsisten mengucapkan talbiyah sebagaimana kolimat yang

diajarkannyct).
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Abu Daud telah meri pula melalui jalur yang sama

seperti dalam riwayat Imam Muslim- Jabir berkata ri o\ii- 
'16$

i*,'&t;'i. ti'#- *; * i, & d,; #, 4 e;;t Etdr (Dun

manusia menamhahlan padanya ucapen "Dzal ma'arij" serta

ucapon lain yang mirip dengannya. semenlaro Nobi SAW

mendengurlann namun tidok mengataknn sesualu kepada merekn).

Dalam riwayat Al Baihaqi ditambahkan. "Mereka

menambahkan ucapan 'Dzal Ma'arij' dan'Dzal Fawadhil' ."

Berdasarkan keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa

berkomitmen dengan ucapan talbiyah seperti yang diajarkan oleh Nabi

SAW adalah lebih utama. Namun tidak dilarang untuk menambah

ucapan talbiyah, sebab Nabi SAW tidak melarang para sahabatnya

yang menambah ucapan talbiyalu bahkan beliau menyetujui mereka.

Ini merupakan pendapat jumhur ulama dan ditegaskan oleh Al
Asyhab.

Ibnu AMil Barr menukil riwayat dari Imam Malik yang

menyatakan bahwa dia tidak suka menambah ucapan talbiyah yang

diajarkan Nabi SAW. Ibnu AMil Barr juga mengatakan bahwa ini
adalah salah satu pendapat lmam Syaf i-

Syaikh Abu Hamid berkata "Para ulama lrak meriwayatkan dari
lmam Syaf i 

-yakni 
dalam madztnbnya yang lama- bahwa dia

tidak suka memberi tambahan pada lafazh y'ang dinukil langsung dari

Nabi SAW. Tetapi mereka telah kelinr- sebab lmam Syaf i tidak
menggolongkannya sebagai sesuatu yallrg malauh (tidak disukai)
maupun mustahab (dianjurkan)-"

Imam At-Tirmidzi telah menukil dari Imam Syaf i, dia berkata.

"Apabila seseorang menambah kalimat pengagungan kepada Allah
dalam talbiyah, maka hal itu tidak dilarang, namun yang lebih aku

sukai adalah mengucapkan talbiyah seperti yang diucapkan Rasulullah

SAW. Karena yang demikian ittr" Ibnu Umar telah menghafal talbiyah
dari beliau, lalu menambahkan sejumlah kalimat yang berasal dari

dirinya sendiri."
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Al Baihaqi menerangkan perbedaan antara Imam Abu Hanifah

dan Imam Syaf i, dia berkata. "Mencukupkan pada ucapan yang

dinukil langsung dari Nabi SAW lebih aku sukai. namun tidaklah

dilarang untuk menambahnya." Al Baihaqi berkata bahwa Abu
Hanifah berkata, "Apabila dilebihkan dari ucapan talbiyah Nabi SAW
maka hal itu adalah baik."

Kemudian Al Baihaqi menukil dalam kitab At Ma'rifah dari
Imam Syaf i, dia berkata, "Tidak ada larangan bagi seseorang untuk

mengambil keterangan yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dan

selainnya, yaitu menambah talbiyah Nabi SAW dengan ucapan-

ucapan yang bernilai pengagungan terhadap Allah serta permohonan

kepada-Nya. Hanya saja patut dijadikan pegangan 
-menurutpandanganku- adalah mengucapkan talbiyah Rasulullah SAW secara

tersendiri."ao

Ini adalah pendapat yang tidak memihak. yaitu mengucapkan

talbiyah yang dinukil langsung dari Nabi SAW secara tersendiri. Lalu
apabila seseorang memilih pendapat yang dinukil melalui jalur
mauquf (tidak langsung dari Nabi SAW), atau ia mengucapkan

talbiyah dari dirinya sendiri yang selaras dengan ucapan talbiyah dari
Nabi SAW, maka sudah sepantasnya ia mengucapkannya secara

tersendiri agar tidak bercampur dengan lafazh yang langsung dinukil
dari Nabi SAW (marfu'). Masalah ini sangat mirip dengan masalah

doa saat tasyahud, yang mana dikatakan, "Kemudian hendaklah ia
memilih di antara permohonan serta pujian yang ia kehendaki".

Yakni. sesudah selesai mengucapkan doa yang berasal dari Nabi SAW
(m ctr/u' ), sebagaimana yang telah dij elaskan.

Catatan

Imam Bukhari tidak
Dalam hal ini ada empat

penjadi sepuluh pendapat.

menyinggung tentang hukum talbiyah.

pendapat yang mungkin dikembangkan

40 
Yakni. tidak digabung dcngan ucapan ralbiyah yang lain. lllatlahu o'larr. -Pcnerj

I
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Pertama.'talbiyah adalah salah satu sunah haji, maka apabila

ditinggalkan tidak ada tuntutan apapun. Demikian pendapat lmam

Syaf idan Imam Ahmad.

Kedua, hukumnya wajib, maka jika ditinggalkan akan mendapat

sanksi membayar dam. yaitu menyembelih hewan. Pendapat ini

diriwayatkan oleh Al Mawardi dari Ibnu Abu Hurairah (salah seorang

ulama madzhab Syaf i). Lalu ia mengatakan bahwa ia telah

menemukan pernyataan tekstual dari Imam Syaf i yang berindikasi ke

arah itu. Pendapat ini telah dinukil pula oleh Ibnu Qudamah dari

sebagian ulama madzhab Maliki. dan diriwayatkan oleh Al Khaththabi

dari Imam Malik serta Abu Hanifah. Sehubungan dengannya. Imam

An-Nawawi mengemukakan pendapat yang terkesan ganjil, dimana

dia meriwayatkan bahwa Imam Malik mengatakan bahwa hukum

talbiyah adalah sunah, namun bila ditinggalkan wajib dikenakan

sanksi berupa menyembelih hewan (dam). Padahal pendapat seperti

ini tidak dikenal dalam madzhab mereka. hanya saja Ibnu Al Jallab

berkata, "Talbiyah untuk haji hukumnya sunah. bukan fardhu."

Ibnu At-Tin berkata. "Maksudnya, talbiyah tidak termasuk

rukun haji. Pendapat ini dipahami demikian, karena hukum talbiyah

adalah wajib, sehingga bila ditinggalkan wajib membayar denda

berupa menyembelih hewan (dam). Seandainya ia tidak wajib, niscaya

orang yang meninggalkannya tidak akan dikenai sanksi tersebut."

Ibnu Al Arabi menukil pula bahwa menurut madzhab mereka

(Maliki) apabila talbiyah berulang kali ditinggalkan, maka pelakunya

berhak dikenakan sanksi menyembelih hewan (dom).

Ketiga, hukumnya wajib, tetapi mungkin bisa digantikan dengan

perbuatan yang berkaitan dengan haji. Demikian yang menjadi awal

pembicaraan Ibnu Syas (salah seorang ulama madzhab Maliki) dalam

kitabnya, Al Jawahir. Pendapat serupa dinukil pula oleh penulis kitab

Al Hidayah (dari kalangan madzhab Hanafi), akan tetapi dia

menambahkan dengan ucapan yang dapat menggantikan^ posisi

talbiyah, yakni dzikir, sesuai dengan madzhab mereka yang
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mengatakan tidak ada kewajiban mengucapkan lat'azh tertentu saat

talbiyah.

Ibnu Al Mundzir berkata" "Para ulama ahli ra yz (rasionalis)

mengatakan. 'Apabila seseoftrng bertakbir, tahlil (ucapan laa ilauha
illallah), atau bertasbih dengan niat ihram. maka ia dianggap berada

dalam keadaan ihram'."

Keempat, talbiyah adalah rukun ihram, dirnana ihram tidak sah

tanpa talbiyah. Pendapat ini diriwayatkan oleh lbnu Abdil Barr dari

Ats-Tsauri" Abu Hanifah. Ibnu Habib dari kalangan madzhab Maliki,
dan Az-Zubairi dari kalangan madzhab Syaf i, serta para ulama

madzhab Azh-Zhahiri. Mereka berkata" "Hal ini serupa dengan

takbiratul ihram (takbir permulaan) dalam shalat." Pendapat ini
diperkuat oleh pembahasan terdahulu dari lbnu Abdussalam tentang

hakikat ihram. Pendapat terakhir ini juga merupakan pendapat Atha'.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dengan sanad yang shahih

dari Atha', dia berkata. "Talbiyah adalah fardhu dalam haji." Pendapat

ini dinukil pula oleh [bnu Mundzir dari lbnu Umar, Thawus dan

Ikrimah. Lalu An-Nawawi menukil pendapat dari Daud yang

mengharuskan mengucapkan talbiyah dengan suara yang keras, dan

ini merupakan tambahan dari keberadaannya sebagai rukun.

27. Tahmid, Tasbih dan Takbir Sebelum Mengucapkan Talbiyah
Saat Naik di Atas Hewan Tunggangan

frt ,* ^n\ J;, & ,iC ^* rtt',tt ,/'* dt gri *
-^;5)r q:.'pt t-,.,i 'lL;t -tti;. * ;r'r- *i *
....i. 1. c .,o , .- , /. ,!. - ^ i t. . .. r:. ,..>,

rl-tJt )s * '>3;-,\ u"- '5 ) f y\ .,:>. \gr. .-! fl ,f ,'t:)i 
,14.'r6t yf, iP; ?,""J^i i ,'-S:, clr d! 'r*;
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'*': iJu e1r, t*i u;}t 7', ,;k & tru;tlr;i cs

^t -* !, ,s;; tij ,eq.:y.:ri *j y rtr ;;'4t
tta:j,azju,yr * j1i( ki *S !1",*: +

-;i'*,tr't,; *il c
1551. Dari Abu Qilabah, dari Anas ,*, O,u bert<ata, ..Rasulullah

SAW shalat 
-sedang 

kami bersamanya di Madinah- Zhuhur empat
rakaat dan shalat Ashar di Dzul Hulaifah sebanyak dua rakaat.
Kemudian beliau bermalam di sana hingga Subuh, kemudian beliau
naik ke atas hewan tunggangannya, hingga ketika hewan tersebut telah
tegak berdiri di Baida', maka beliau memuji Allah (tahmid),
menyucikan Allah (tasbih) dan membesarkan Allah (takbir).
Kemudian beliau berihram untuk haji dan umrah, dan manusia pun
berihram untuk keduanya. Ketika kami telah sampai (di Makkah),
beliau memerintahkan manusia untuk ber+ahallul hingga pada hari
Tarwiyah mereka pun berihram untuk haji." Anas berkata, "Nabi
sAw menyembelih hewan kurban dengan tangannya sambil berdiri,
dan Nabi SAW menyembelih di Madinah dua kibas yang bagus.,,Abu
Abdillah (lmam Bukhari) berkata, "sebagian mereka mengatakan,
hadits ini diriwayatkan dari Ayyub dari seorang raki-laki dari Anas.',

Keteransan Hadits:

(Bab tahmid, tosbih dan takbir sebelum mengucapkan tatbiyah).
Dalam riwayat Al Mustamli tidak disebutkan rafazh 'lahmid,'.
Adapun perkataannya "saat naik hewan tunggangannya,,, yakni
setelah duduk dengan sempurna di atas hewan tunggangan, dan bukan
hanya ketika meletakkan kaki di atas hewan tunggangan.

Hukum ini 
-yakni disukai mengucapkan tasbih dan apa yang

disebutkan bersamanya sebelum ihram- tidak banyak yang
menyinggungnya, meskipun memiliki landasan yang kuat. Dikatakan
bahwa Imam Bukhari bermaksud membantah pendapat yang
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mencukupkan dengan tasbih, tahmid dan tahlil, tanpa mengucapkan

talbiyah. Adapun konteks hadits ini dengan pendapat tersebut adalah;

Nabi SAW mengucapkan tasbih, tahmid dan tahlil. lalu beliau
mengucapkan talbiyah.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas yang

mengandung sejumlah hukum. Sebagiannya telah dibahas, khususnya

yang berhubungan dengan meringkas shalat dan ihram. Adapun yang

berhubungan dengan haji Qiran akan dijelaskan kemudian.

|-53 i '*i & W Cu. j (kemudfan beliau bermalam tli sana

hingga'Subuh, kemudian naik hewan tunggangonnya). Secara zhahir
Nabi SAW mengucapkan talbiyah setelah selesai shalat Subuh. Akan
tetapi dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Abu Hassan dari

Ibnu Abbas disebutkan , t zi!;it $*'fut * *i y h, ;* Qr Li

€;u) J,,i :,4t ob q r*t tLtt' ,'r!-r, '6j j a';Zii *io tti
(Bahwasctnya Nabi SAtl' shalat Zhuhur di Dzut Hulai/ith i'*ua,o,
menyuruh mendatangkan untanya, lalu beliau menyiapkannya
kemudian naik di atas hewan tunggongannya. Ketika hewan yang
membawanl,a telah sampai di Al Baida', mako beliau mengucapkan
talbiyah (ihram) untuk haji).

Dalam riwayat An-Nasa'i melalui jalur Al Hasan dari Anas,
bahwasanya Nabi SAW shalat Zhuhur di Al Baida' kemudian
menaiki kendaraannya." Namun kedua versi ini dapat dipadukan
dengan mengatakan bahwa shalat tersebut beliau lakukan ketika
sampai di akhir perbatasan Dzul Hulaifah dan awal perbatasan AI
Baida'.

-.o r. , - t,.i '.r{*': * Ji'i p (kemudian beliou mengucapkan talbiyah

(fhram) untuk haji dan umrah). Pembahasan masalah ini akan

dijelaskan pada bab "Tamattu' dan Qiran".

rtt ,-b il)t Jr-j C;:6;t.:yr:6,i. *: # rtt ,-p Ut'e',
h3 * a;_1 '* i;a'6u;. j6 *lr 

'+ i.i'Jti i;$1 # Aciu & et
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fi C (Dun Nahi SAW menyemhelih heberapa hewan kurban dengan

lungannya sambil berdiri, clon heliuu menyembelih di Maclinoh duu
ekor kibas yang hugus. Ahu Abdillah -yokni lmum Bukhuri-
herkata, "Sebagian mereka mengulakan, 'Riwayot ini dinukil dari
Ayyub, duri seorang laki-luki. dari Anu.s'."'5. Demikian yang

tercantum dalam riwayat Al Kasymihani. Maksud "sebagian orang" di
sini bukanlah Ismail bin Aliyah seperti dikatakan oleh sebagian ulama,

sebab riwayat ini telah dinukil oleh lmam Bukhari dari Musaddad.
dari Ismail, pada bab "Menyembelih Hewan Kurban Sambil Berdiri"
tanpa tambahan tersebut. Ada kemungkinan yang dimaksud adalah
Hammad bin Salimah.

Al Ismaili meriwayatkan dari Ayyub dengan menyebutkan Abu
Qilabah di dalamnya. Wuhaib adalah perawi yang tsiqah (terpercaya)
dan riwayatnya dapat dijadikan hujjah, dimana ia menempatkan hadits
di atas dalam deretan riwayat Ayyub dari Abu Qilabah, dari Anas.
Dengan demikian, laki-laki yang tidak disebutkan itu adalah Abu
Qilabah.

Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi juga ikut menukil hadits tentang
menyembelih dua ekor kibas yang bagus dari Ayyub, dari Abu

Qilabah, seperti yang akan disebutkan dalam pembahasan tentang
hewan kurban (Al Adhofii).

2E Orang yang Mengucepkrn Talbiyah Ketika Hewan yang
Dikendeninye telrh Bcdiri Tegak

.z tc. t?,. . 2 ,., . .Li;.e .!l dr) ,.o 
"i 

;g
Z ,'

*U'r;j,"-1, \ opl
1552. Dari lbnu Umar RA, dia berkata, "Nabi SAW

mengucapkan talbiyah ketika hewan yang dikendarainya telah berdiri
tegak."
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Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits lbnu Umar secara ringkas.
sebagaimana yang telah dijelaskan.

29. Mengucapkan Talbiyah Sambil Menghadap Kiblat

q4 ;t:rAL. J- t'\ t;.eL il, n) '/. 
"t 

o6 iJs 
^rri 

' b
,.e'mt ',fut 

:._'-'*.t tir; 
',-t', i ,+j yrrr'rf at)t

' , . :-it a?6ie 6t F'qi,i';r'.;1. F #"i,*_;
ilt & ilr'Jy-tli'i)t i#ttr;r j;6y ,a7- & y,

,:p*j*
..1i'-.lir ,, *i: f 3at*4 ^;u

1553. Dari Nafi'. dia berkata, niu*rryu Ibnu Umar na aiaUita
telah shalat Subuh di Dzul Hulaifah, dia memerintahkan agar hewan

tunggangannya disiapkan, kemudian dia menaikinya. Jika hewan itu
telah berdiri tegak, maka dia menghadap kiblat sambil berdiri
kemudian mengucapkan talbiyah hingga sampai ke Al Mahram,al lalu
dia berhenti. Setelah sampai di Dzu Thuwa, dia bermalam di sana

hingga subuh. Ketika selesai shalat Subuh. dia mandi. Dia mengaku

bahwa Rasulullah SAW juga melakukan demikian.

Ismail juga menukilnya dari Ayyrb pada pembahasan tentang

mandi.

4l 
Ddam salah satu naskah tertulis "ke Al Haram".
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ol.f:JU n"V,p
t1 , o', o, . ,7.
4J uJ f.tv ;+:t
o'*r tib 3";

1554. Dari Nafi'. dia berkata, "Biasanya Umar RA apabila

hendak keluar ke Makkah, dia memakai minyak yang tidak beraroma

menyengat. Kemudian dia mendatangi masjid Dzul Hulaifah lalu

shalat. Kemudian dia menaiki hewan tunggangannya. Apabila hewan

yang dikendarainya telah berdiri tegak. dia berihram kemudian

berkata. 'Demikian aku melihat Nabi SAW melakukannya'."

Keterangan Hadits:

tkt, {gt' '):!Lt (dia menghadop kibtat sambil berdiri).

Maksudnya sudah duduk dengan sempurna di atas untanya. Atau
dikatakan, ia berdiri karena posisi untanya demikian. Sementara pada

riwayat kedua disebutkan dengan lafazh, "Apabila hewan yang

ditungganginya telah berdiri tegak".

Ad-Dawudi memahami lafazh "menghadctp kiblat sambil
berdiri", yakni dalam shalat. Dia berkata, "Pada hadits tersebut

terdapat 'taqdim' dan 'rokhiir',12 seakan-akan ia berkata, 'Dia
memerintahkan hewan tunggangannya agar disiapkan, kemudian dia

menghadap kiblat sambil berdiri -yakni dia melakukan shalat

ihram- kemudian menaiki hewan tersebut'." Pandangan ini
diriwayatkan oleh Ibnu At-Tin, lalu dia berkata, "Apabila konteks

Iafazh di atas terbukti akural, maka mungkin hal itu terjadi karena

dekatnya jarak antara ucapan talbiyahnya dengan shalat." Akan tetapi

tidak perlu mengajukan klaim adanya "toqdim" dan"takhiir", bahkan

*'r^)iil\ &

{2 
Makrud taqdim dut rakhir adalahmenyebutkan terlebih dahulu kalimat yang seharusnya disebutkan
lebih akhir. dan sebaliknya - penerj
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tentang shalat ihram tidak disinggung di tempat ini. Adapun

menghadap kiblat dilakukan setelah naik kendaraan.

Ibnu Majah dan Abu Awanah meriwayatkan dalam kitab
Shuhih-nya dari jalur Ubaidillah bin Umar, dari Nafi'. dengan lafazh,

"..i . :. tr-.

J.ti U.;6 a6v n'. U'*(s )71 e *, yif li! 0t5 (Biasanya upabilu diu

memasukktn kakinya di ptjaktn pelanu lalu heu,an yang
ditunggunginya telah berdiri legctk, maka dia mengucapkan talbiyah).

'q- i (kemudian dia berhenti\. Secara lahirnya yang

dimaksud adalah berhenti mengucapkan talbiyah. Sedangkan maksud

Al Haram di sini adalah Masjidil Haram. Adapun maksud berhenti

dari talbiyah adalah menyibukkan diri dengan perbuatan lain seperti

thawaf atau yang sepertinya, bukan berarti meninggalkannya sama

sekali. Pada pembahasan mendatang akan dinukil perbedaan pendapat

mengenai hal itu, dan bahwasanya [bnu Umar tidak mengucapkan

talbiyah saat thawaf seperti diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam
kitab Shahih-nya melalui jalur Atha', dia berkata, "Biasanya lbnu
Umar berhenti mengucapkan talbiyah apabila telah masuk Al Haram,

lalu dia kembali melakukannya ketika selesai melakukan sa'i antara

Shafa dan Marwah." Riwayat senada dinukil pula melalui jalur Al
Qasim bin Muhammad dari lbnu Umar.

Al Karmani berkata. "Ada pula kemungkinan maksud Al Haram
pada hadits di atas adalah Mina, yakni dia sepakat dengan pendapat

mayoritas yang terus mengucapkan talbiyah hingga selesai melontar
jumrah Aqabah." Akan tetapi pandangan ini menjadi musykil bila
dihadapkan dengan lafazh hadits dalam riwayat Ismail bin Aliyah,
"Apabila beliau telah masuk wilayah Al Haram yang terdekat".

Pandangan yang lebih tepat mengenai maksud Al Haram adalah

seperti pendapat pertama, berdasarkan perkataannya sesudah itu,
"Hingga ketikn dia sampai di Dzu Thuwa" yang dijadikan sebagai

batas akhir dalam mengucapkan talbiyah.

Secara zhahir yang dimaksud dengan "berhenti" di sini adalah

tidak lagi mengucapkan talbiyah secara berulang-ulang serta
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dengan suara keras sebagaimana pada awal ihram, bukan berarti

berhenti mengucapkan talbiyah sama sekali.

a'jb tS (Dzu Thuwa). Suatu lembah terkenal dan terletak di dekat

Makkah yang pada saat ini dikenal dengan nama Bi'r Az-Zahir.
Kemudian Al Karmani mengatakan bahwa pada sebagian riwayat
disebutkan, "Hingga setelah dia seja.iur dengan Thuwa". Lalu dia

berkata, "Namun versi pertama lebih akurat, sebab nama tempat itu
adalah Dzu Thuwa bukan Thuwa saja."

fJ' d A6 * (dori Ayyub rcnrang mandi). Yakni, persoalan

lainnya namun tidak selaras dengan maksud judul bab, sebab riwayat
Ayyub telah disebutkan Imam Bukhari pada beberapa bab kemudian

dari Ya'qub bin Ibrahim," Telah menceritakan kepada kami Ibnu
Aliyah tentang hal itu...." Ini tidak hanya dibatasi pada masalah

mandi, bahkan semuanya disebutkan kecuali kisah pada bagian
pertama, dimana awalnya dikatakan "Biasanya apabila masuk batas

wilayah Al Haram yong terdekat, dia berhenti melakukan talbiyah",
ataupun materi lainnya yang sama seperti hadits di atas.

Berdasarkan hal ini, maka Imam Bukhari menyebutkan jalur
riwayat Fulaih dari Nafi' yang hanya menyebutkan bagian awal kisah
disertai tambahan penyebutan minyak yang tidak menyebarkan aroma
menyengat. Pada riwayat Fulaih tidak disebutkan masalah menghadap

kiblat, namun konsekuensinya seseorang yang menuju Makkah dari
tempat itu pasti menghadap ke kiblat. Lalu pada riwayat pertama

masalah menghadap kiblat dinyatakan secara transparan, sementara

keduanya merupakan satu hadits. Hanya saja Imam Bukhari merasa
perlu menukil riwayat Fulaih karena alasan yang telah kami jelaskan.

Berdasarkan keterangan ini, tertolaklah kritik yang diajukan
oleh Al Ismaili terhadap sikap Imam Bukhari yang menyebutkan
hadits Fulaih, padahal tidak menyinggung masalah menghadap kiblat.

Al Muhallab berkata, "Menghadap kiblat sambil mengucapkan
talbiyah adalah perbuatan yang sangat cocok, sebab talbiyah adalah
sambutan terhadap seruan Ibrahim; dan orang yang menyambut tidak
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boleh membelakangi orang yang menyerunya, bahkan semestinya ia
menghadap kepadanya." Dia juga berkata, "Hanya saja lbnu Umar
menggunakan minyak untuk mencegah agar kutu tidak hidup di
rambutnya, dan menjauhi minyak yang menyebarkan aroma
menyengat untuk memelihara pelaksanaan ihram."

30. Talbiyah Apabila Turun ke Lembah

t;-e:L rtt *, {6 /t 
-t:- k ls ;ar1^- ,L

I ,/G ir|sw Zs *'; LgJ ,Jv

.,1 qrst ,j, )r;t'l_|\_'*:i ;g ;';t1i
1555. Dari Mujahid. dia berkata: Kami pernah berada di dekat

Ibnu Abbas RA, Ialu mereka menyebutkan Dajjal bahwasanya Nabi
SAW mengatakan, "Tertulis di antara keduo matonya lafazh knfir".
Maka Ibnu Abbas berkata. "Aku tidak mendengarnya, akan tetapi
beliau bersabda, 'Adapun Musa, seokan-okan aku melihatnya
seknrang, ketika turun ke lembah sambil mengucapkan talbiyah'."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini, disebutkan hadits lbnu Abbas. "Adapun Musa,

seakan-akan aku melihatnya, sekarang ketikn turun ke lembah sambil
mengucapkan talbiyah". Sehubungan dengan ini terdapat kisah yang

akan disebutkan melalui sanad seperti ini, dengan materi yang lebih
lengkap dalam pembahasan tentang libas (pakaian).

+f 'j,j;l ,{g e'i 6i (Adapun Muscr, seakan-qkan aku

melihatnya). Al Muhallab berkata. "lni adalah kekeliruan yang

dilakukan oleh sebagian perawi hadits tersebut, sebab tidak disebutkan
suatu atsar maupun hadits yang menyatakan bahwa Musa AS hidup
dan akan menunaikan haji. Hanya saja yang demikian disebutkan
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sehubungan dengan Isa AS, maka terjadi kesamaran pada perawi.

Dalil bagi kesimpulan ini adalah perkataannya pada hadits lain, 'jd

>6:}t &re"; i.r lsungguh putra Maryum akun memulai tulbiyuh tti

Fojji Ar-Rauha-)'." Sikap Al Muhallab ini berkonsekuensi

menyalahkan para perawi lsiqah hanya berdasarkan prasangka belaka.

Bahkan, pada pembahasan tentang libos (pakaian) akan disebutkan

melalui sanad yang sama dengan tambahan lbrahim AS. Maka,

dapatkah dikatakan bahwa perawi melakukan kesalahan karena

meriwayatkan tambahan tersebut?

Hadits di atas telah diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui

jalur Abu Al Aliyah dari Ibnu Abbas dengan lafazh, ey Jl.'-ir:i ;g
(i 16 #I I' J3r*'4 srrit i:+. frv yli e yp1_rl^or1 4t C ry
9J]ii €)t';, (Seakan-akan aku melihat kepada Musa turun dari Ats-

Tsaniyah meletakkan kedua telunjuknya di kedua telinganya, sambil

melewati lemboh ini dan beliau berdoa dengon suaro yang keras

kepada Allah dengan mengucapkan talbiyah, beliau mengucapkannya

ketika lewat di lembah Al Azroq).

Dari riwayat ini diperoleh keterangan tentang nama lembah

yang dimaksud, yaitu Khalf Amaj yang terletak sekitar satu mil dari

Makkah. Sedangkan Amaj adalah nama desa yang memiliki lahan

pertanian. Kemudian pada hadits ini disebutkan pirla Yunus, maka

apakah dikatakan perawi melakukan kesalahan sehingga

menambahkan dalam riwayatnya nama Yunus AS?

Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam memahami

saMa beliau, "Seakan aku melihat";

Pertomo, dipahami sebagaimana makna yang sebenamya

(hakikatnya); Para nabi hidup di sisi Tuhan mereka dan diberi rezeki,

sehingga tidak ada halangan bila mereka melakukan haji dalam

keadaan seperti itu, sebagaimana telah diriwayatkan dalam Shahih

Muslim dari hadits Anas bahwa Nabi SAW melihat Musa sedang

berdiri di kuburannya dalam keadaan melakukan shalat.
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Al Qurthubi berkata. "Para nabi dijadikan senang untuk
beribadah, maka mereka melakukannya atas dorongan diri sendiri
bukan sebagai suatu kewajiban, sebagaimana penghuni surga selalu
berdzikir. Sesungguhnya amalan di akhirat adalah dzikir dan doa
berdasarkan firman-Nya. 'Doa merekt di dulumnya adalah ucapan
Subhaanakn allaahumma (Maha Suci Engkau, wahai Tuhan kami)'."
(Qs. Yunus (10): l0)

Untuk melengkapi pendapat ini dikatakan bahwa yang dilihat
saat itu adalah ruh-ruh mereka. seakan-akan mereka ditampakkan
kepada Nabi SAW di dunia. sebagaimana telah ditampakkan
kepadanya pada malam Isra'. Adapun jasad-jasad mereka berada di
kubur.

Ibnu Al Manayyar dan selainnya berkata '"Allah SWT
menggambarkan ruh mereka dalam bentuk konkrit. sehingga terlihat
saat terjaga sebagaimana tampak dalam mimpi."

Kedua. seakan-akan ditampakkan kepada Nabi SAW keadaan
mereka saat berada di dunia bagaimana mereka beribadah.
menunaikan haji serta melakukan talbiyah. oleh sebab itu, beliau
mengucapk an, " S e a k{t n - akan aku me I i hat" .

Ketiga, seakan-akan hal itu diberitahukan kepada Nabi SAW
melalui wahyu; dan karena sangat pastinya hal itu, sehingga beliau
mengataka n, " S e o ka n - a kan a ku me I i ha t ke p ad any a" .

Keempat, seakan-akan yang dimaksud adalah mimpi Nabi SAW
sebelum itu. Lalu beliau menceritakan mimpinya saat melakukan haii,
dan beliau pun mengingat mimpi tersebut. Sementara diketahui bahwa
mimpi para nabi adalah wahyu.

Pendapat keempat inilah yang menjadi pegangan menurut
pendapatku, berdasarkan keterangan yang akan disebutkan pada
pembahasan tentang ahadits al anbiyaa (cerita-cerita para nabi),
dimana hal itu ditegaskan dalam hadits-hadits yang lain. Dan,
bahwasanya peristiwa ini terjadi saat mimpi tidak mustahil-
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Ibnu Al Manayyar berkata, "Sikap Al Muhallab yang memvonls

perawi melakukan kekeliruan justeru merupakan suatu kesalahan.

sebab apa bedanya antara Musa dan lsa, karena belum ada keterangan

bahwa sejak Isa diangkat ke langit beliau pernah turun ke bumi,

bahkan keterangan yang ada bahwa beliau justeru akan turun ke

bumi."

Saya (lbnu Hajar) katakan, bahwa maksud Al Muhallab adalah;

oleh karena Isa AS telah disebutkan dalam riwayat bahwa beliau akan

turun ke bumi, maka keberadaannya seperti suatu kepastian. Maka

Nabi SAW bersabda. "Seakan-akan aku ntelihat kepadanya". oleh

sebab itu Al Muhallab melandasi pendapatnya dengan hadits Abu

Hurairah, du, i)t $r 'e $ungguh putra Maryam akan

mengucapkan talbiyah unluk haji).

Dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa talbiyah di lubuk
lembah termasuk sunah para rasul. Di samping itu, talbiyah sangat

dianjurkan ketika melewati jalan menurun dan mendaki.

Catatan

Tidak ada seorang pun yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu
'Aun yang dengan tegas menyebutkan Nabi SAW. Namun tidak
diragukan lagi bahwa yang dimaksud adalah beliau, sebab kejadian itu
tidak mungkin dikatakan oleh Ibnu Abbas berdasarkan pendapatnya

sendiri, dan tidak pula ia nukil dari selain Nabi SAW

31. Bagaimana Wanita Haid dan Nifas Melakukan lhram
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Lafazh " uhct I lu" bermakna mengucapkannya. Sedangkan laf azh

"i.sluhlulncta" atarJ "uhlalnaa hilaul", semuanya bermakna nampak.

Sedangkan lafazh "istaholla al malhar" bermakna hu.ian keluar dari

awan. Adapun firman-Nya "wqmuu uhilla lighairillahi hihi" masuk

dalam makna lafazh " i,y t ihlual a.s h-s hubiy" .

r>'; :;;Jtl &j ^* "Ut ;-rir,')t g'i, +L rtt'€:)a;:;_G f
iG'i ,;,';.uiili *t>')t * q &, f *,'.*'4, (
i'itc d"."Jiu s:s ^;';:k J:&1 + frt *';t
'-Li )j n:c qk uG .(; tlL"1;. ;;lHi "i

* ilt ;-. Ct j\U: Ufd;is'.;,i At ; \', 41",

,r',At q'i du. *f, uk:j;r, *\ ,*t ,'Jd ej
,t z irr C *-: ^* "ut &'Jt GL")I'""ir 17,, (i iii

a|;J* :! ,Sw L'pu #t ;t, f o.ri i f )t

i ,;;r, tatG-, #\.:iu.t;^i tgts jtnt Jtbi ,;.iv
t -. o / 2 , t z , t trri; ,.tJt $i', ,o- 'j t;r.i( ,*t ';\ $$b tgv ; ,rS-

, , t.t:t 6* tptb

1556. Dari Aisyah RA -istri Nabi SAW- dia berkata, "Kami keluar

bersama Nabi SAW pada haji Wada', lalu kami ihram untuk umrah.

Kemudian Nabi SAW bersabda, 'Barangsiapa membawa hewan

kurban, maka hendaklah ia berihram untuk haji dan umrah, kemudian

ia tidak bertahqllul (keluar dari ihram) hingga telah selesai

melakukon keduanya seluruhnya'. Aku datang ke Makkah sedang aku

dalam keadaan haid. aku tidak melakukan thawaf di Ka'bah dan tidak
pula (sa'i) antara Shafa dan Marwa. Aku mengadukan hal itu kepada

*y r;lt,Ut
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Nabi SAW, maka beliau bersabda, 'Urailah rombulmu, lalu sisirlah

kemudian ihram untuk haji dan tinggalkan umrah'. Aku pun

melakukannya. Ketika kami telah menyelesaikan haji, Nabi SAW
mengutusku bersama Abdurrahman bin Abu Bakar ke Tan'im, lalu

aku melakukan umrah. Beliau SAW bersabda, 'lni adolah lempat

umrohmu'." Aisyah berkata, "Orang-orang yang ihram untuk umrah

melakukan thawaf di Ka'bah dan (sa'i) antara Shafa dan Marwa,

kemudian mereka bertahallul (keluar dari ihram). Kemudian mereka

thawaf satu kali setelah kembali dari Mina. Adapun orang-orang yang

mengumpulkan haji dan umrah, sesungguhnya mereka hanya thawaf
satu kali."

Keteransan Hadits:

t!.. : 
'n6j'#i (lafazh "ahlla" bermakna mengucopkannya...

dan seterusnya). Demikian yang terdapat dalam riwayat Al Mustamli
dan Al Kasymihani. Hal ini tidak bertentangan dengan keterangan

yang telah kami kemukakan, yaitu makna dasar "ihlaaf' adalah

mengeraskan slura, sebab mengeraskan suara terjadi ketika menyebut

sesuatu pada awal kemunculannya.

?, )ry, ,y '$: 
:, yt ?. ti ot (Dan firman-Nya "wamoo

uhilla lighairillahi bihi" masuk dalam makna "istihlaal ash-shabiy").
Yakni, masuk dalam makna mengangkat suara tentang hal itu.
Dikatakan "istahalla shabiy'' (anak kecil mengeraskan suaranya),

yakni saat ia keluar dari perut ibunya. Lafazh "ahalla bihi li
ghairillah", yakni mengeraskan suara ketika menyembelih untuk
berhala. Masuk pula dalam makna "istihlaal al mathar" (suara keras

hujan), yakni suara hujan saat jatuh ke bumi: dan konsekuensinya, ia
juga pada umwnnya bermakna nampak.

:p, riiiiE gami berihram untuk umrah). Iyadh berkata,

"Terjadi perbedaan riwayat tentang ihramnya Aisyah." Saya (Ibnu
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tlajar) katakan, bahwa hal itu akan dijelaskan setelah dua bab, yakni

pada bab "Tamattu' dan Qiran".
t - ? | ;-

u,, J"i; iE-:,J$ (lalu.sisirlah rambutmu, kemudian ihramlah

untuk haii):.In:i -.rrpukun inti hadits yang menjadi dalil judul bab di
atas. Hadits yang sama telah disebutkan pada pembahasan tentang

haid dengan tafazh, ts! e'F I tf p Loi' e ; *t
(Lakukanlah qpa yang dilakukan oleh orang yang haji kecuqli
janganlah engkau thawaf di Ka'bah).

';l OftA tl0- i (kemudian mereks melakukan thawaf yang

lain). Demikian yang terdapat dalam riwayat AI Kasymihani dan Al
Jurjani. Sedangkan dalam riwayat selain keduanya disebutkan, ot*
tytt (thawaf satu kali). Versi pertama yang lebih mendekati

kebenaran, demikian perkataan Iyadh.

Al Khaththabi berkata, "Sebagian ahli ilmu mengalami kesulitan
dalam memahami perintah Nabi SAW kepada Aisyah untuk mengurai
rambut dan menyisirnya. Imam Syaf i menakwilkan hadits ini, 'Nabi
SAW memerintahkan Aisyah untuk meninggalkan umrah dan masuk

dalam pelaksanaan haji, sehingga ia dianggap melakukan haji Qiran'.
Namun pernyataan ini tidak selaras dengan kisah di atas. Lalu
dikatakan, 'Sesungguhnya madzhab Aisyah adalah, bahwa orang yang

umrah apabila masuk ke Makkah. maka ia diperbolehkan melakukan

apa yang diperbolehkan bagi orang yang haji jika telah melontar
jumrah'. Tapi, pandangan ini tidak diketahui landasannya. Ada juga

pendapat yang mengatakan bahwa Aisyah terpaksa melakukan hal

itu."

Lalu beliau (Al Khaththabi) berkata, "Terdapat kemungkinan
Aisyah mengurai rambutnya karena akan mandi, agar ia dapat

melakukan ihram haji. Khususnya apabila dia memilin rambut, maka

butuh untuk melepaskan sanggul. Adapun perintah untuk menyisir
kemungkinan adalah mengurai rambutnya dengan jari-jari tangan

FATIIUL BAARI - 483



secara perlahan agar tidak ada rambut yang rontok, kemudian

menyanggulnya seperti semula."

32. Orang yang lhram padaZaman Nabi SAW Sebagaimana

lhram Beliau

Hal ini dikatakan oleh Ibnu Umar dari Nabi SAW.

!c' t 
' ' 'L3 

* d, ;* Ut';i'& tist ue', /rc Va;-e arlr ftY f
.aif; fi Tis u(;l ,v'& oi

1557. Dari Jabir RA,'Nabi SAW -"*.rirtuhf.* efi RA untuk
tetap dalam keadaan ihramnya, dan beliau menyebutkan perkataan

Suraqah."

1558. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Ali RA datang

kepada Nabi SAW dari Yaman, maka beliau bertanya. 'Apakah
(maksud) ihrammu?' Ali menjawab, 'Sebagaimana (maksud) ihram
Nabi SAW'. Beliau bersabda, 'Kalau bukan karena aku membawq

hewan kurban, niscayo aku akan ber-tahallul (keluar dari ihram)'."

48,4 - FATHIIL BAARI



Muhammad bin Bakr menambahkan dari lbnu Juraij, "Nabi
SAW bertanya kepadanya. 'Apctlath (maksud) ihrammu, wahai Ali?'
Dia menjawab, 'Sebagaimana (maksud) ihram Nabi SAW'. Beliau
bersabda. 'Berkurbanlah dan tetap dalam keadaan ihram,
se b aga imana ke adaanmu' ."

jt*''*
iinf |J

is A 
^ist

4".
-rl '-9

C.'f", it
4'Pe{

'.-U C';ir

.,)

;i'rt i;G

t=.)

1559. Dari Abu Musa RA. dia berkata'Nabi SAW mengutusku
kepada suatu kaum di Yaman. Maka aku datang sedang beliau berada

di Bathha'. Beliau bertanya, 'Apakah (malrsud) ihrammu?' Aku
berkata, 'Aku berihram sebagaimana (maksud) ihram Nabi SAW'.
Beliau bertanya pula,'Apakah engkau membawa hewan larban?' Aku
berkata, 'Tidak'. Beliau memerintahkanku agar thawaf di Ka'bah serta

(sa'i) antara Shafa dan Marwah. Kemudian beliau memerintahkanku

untuk ber-tahallul (keluar dari ihram). Aku pun mendatangi seorang

wanita dari kaumku dan ia menyisir rambutku atau mencuci

kepalaku." Lalu Umar datang dan berkata 'Apabila kita berpegang

dengan Kitab Allah, sesungguhnya ia memerintahkan kita untuk
menyempurnakan'. Allah SWT berfirnan, 'Sempurnakanlah haji dan

umrah'. (Qs. Al Baqarah (2): 196) Sedangkan bila kita berpegang

Jtt d3u. u

y il'*U'
ii,t'4J rti,i2; 

'itrek t;i *'
';t- ';r!,rur .+

q.'9 q
u<, -e'u

a,
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dengan Sunnah Nabi SAW. sesungguhnya beliau tidak ber-tahallul
(keluar dari ihram) hingga menyembelih kurban."

Keterangan Hadits:

(Bob orang yang ihram podu zaman Nctbi SALY sebagaimana

ihram beliou)- Yakni, Nabi SAW menyetujui perbuatannya itu, maka

ihram dengan maksud yang belum dipastikan, apakah untuk haji atau

umrah adalah diperbolehkan. Namun tidak ada kemestian bolehnya
perbuatan itu hanya dikaitkan dengan perbuatan orang yang dipastikan

kelak akan diketahui seperti pada kedua hadits di bab ini. Adapun

ihram tanpa dipastikan maksudnya (apakah untuk umrah atau haji),
lalu orang yang ihram menentukannya kemudian. ini diperbolehkan

secara mutlak berdasarkan sikap Nabi SAW yang tidak melarangnya,

dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Diriwayatkan dari ulama
madzhab Maliki bahwa ihram yang tidak dipastikan hukumnya adalah

tidak sah, dan ini merupakan pendapat ulama Kufah.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Seakan-akan ini adalah madzhab

Imam Bukhari. dimana judul bab di atas merupakan isyarat darinya

bahwa yang demikian khusus berlaku pada zaman Nabi SAW, sebab

Ali dan Abu Musa tidak mendapatkan sumber informasi mengenai

tata cara ihram. Oleh karena itu, keduanya mengalihkannya kepada

Nabi SAW. Adapun saat ini. dimana hukum-hukum telah ditetapkan

dan diketahuinya urutan-urutan ihram, maka perbuatan seperti itu
tidak lagi diperbolehkan." Seakan-akan isyarat yang dimaksud Ibnu
Al Manayyar adalah kesimpulan Imam Bukhari yang membatasinya

dengan zammtNabi SAW.

(Hol ini dikatokan oleh lbnu Umar RA dori Nabi SAl4).lmam
Bukhari hendak mensinyalir riwayat Ibnu Umar yang dia nukil dengan

sonad yang lengkap (maushul) di bab "Pengutusan Ali ke Yaman",
pada pembahasan tentang Al Maghazi (peperangan) melalui jalur Bakr

bin Abdullah Al Muzani dari Ibnu Umar, 4 l}, €rt U * ,:5b ?P
tjiai 

' 

j6 rerli( t;;, 3tt c^iit( q ,'*, olr ar oy' Ct 'n'Sui €e ;jr
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;+'t y in' .r,; 4, yrJii ! (Ati bin Abu Thatib ctatung kepatlu kami

dari Yaman dolam rangka menunaikan haji, moka Nabi SAkl/ bertanya

kcpadanya, "Apakah [moksudJ ihrammu, se.sungguhnyu keluorgamu

bersamo kami?" AIi menjawab. "Aku berihram sebagaimana

[maksud] ihram Nabi SAW.").

Adapun maksud Nabi SAW mengatakan "Sesungguhnya

keluargamu bersama kami"; adalah karena Fathimah saat itu
melakukan haji Tomattu' dan berada dalam keadaan tohallul (keluar

dari ihram), seperti dijelaskan oleh Imam Muslim melalui hadits Jabir.

,i$r U X:e Nt '""', V ii 1,tti datang dari yaman). pada

p"*brhur* tentang it Maghazi (peperangan) akan disebutkan

maksud diutusnya Ali ke Yaman. Peristiwa ini berlangsung sebelum

haji Wada'. Semuanya dijelaskan dalam hadits Al Bara' bin Azib dan

hadits Buraidah.

g-i *, "* fi i.'r:"r,i 5112 (Dan ditambahkan oleh Muhammad

bin Bakr dari lbnu Juraij). Yakni dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari

Jabir. Riwayat ini tercantum dalam riwayat Abu Dzar. yang telah

disebutkan dengan sqnad yang moushul oleh Al Ismaili melalui jalur
Muhammad bin Basysyar dan Abu Awanah dalam kitab Shahih-nya

dari Ammar bin Raja', keduanya dari Muhammad bin Bakr, dan

seterusnya.

Riwayat ini akan disebutkan Imam Bukhari melalui jalur
mu'allaq dalam pembahasan tentang peperangan, juga melalui jalur
yang sama seperti di tempat ini dan diiringi dengan jalur riwayat
Makki bin Ibrahim dengan lafazh yang lebih lengkap. Namun apa

yang disebutkan pada kedua tempat itu hanya penggalan dari salah

satu hadits. Adapun lafazh yang selebihnya dari kedua sanad rni
disebutkan dengan jalurr mu'ollaq dan maushul dalam pembahasan

tentang berpegang teguh kepada Al Qur'an dan Sunnah.

Sedangkan maksud lafazh yang terdapat pada jalur periwayatan

Al Makki "Dan beliau menyebutkan perkataan Suraqah", yakni
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pertanyaannya, "Apakah perintahmu menjadikan umrah dalam haji

berlaku pada tahun ini ataukah untuk selamanya?" Beliau SAW

bersabda, *Bohknn unluk selomanya." Riwayat Suraqah akan

disebutkan dengan sonad yang maushul pada bab-bab tentang umrah

melaluijalur lain dari Atha', dari Jabir.

Ui 6i; 6(f ekrt (Dan tetaplah berihram sebagaimana

keadaanmu). Dalam hadits Umar yang disinyalir pada awal bab

disebutkan, 6,i 6'OP $;6 (Tahnnloh fiangan keluar dari ihramJ,

karena sesungguhnya komi membawa hewan kurban).

:#u, is (Dctn beliau berado di Bathfua'). Dalam riwayat

Syu'bah dari Qais pada bab "Kapan Orang yang lhram Melakukan

Tahallul" ditambahkan, "sedang singgah di sana". Demikian itu terjadi
pada awal kedatangan beliau SAW.

'c.llai t t (Apakah [mal<sudJ ihrammu). Dalam riwayat Syu'bah

disebutkan, raii,if ! 'j,t |e ,'.ri l'tari:.1ui lnetiau bersabda,

"Apalrah englcau menunoikon haji?" Aku berkata, "Benar". Beliau

bersaMa, "Apakah [mal<sudJ ihrammu?").

tiiii 'Ji g*u berkata, "Aku berihrom."). Dalam riwayat

Syu'bah disebutkan, ,)ri ,'1,Cs y h, t* '4t lr*"f )*y. 
q

'rrli (Aku berkata, "Aku menyambut seruan-Mu dengan ihram

sebagaimana ihram Nabi SAW." Beliau bersabda, "Engknu telah

melakulcan yang baik.").

',;{i ,i/6 (Beliau memerintahknnku agar aku thawafl. Dalam

riwayat Syu'bah dikatakan, at?$ tilSuri #ur'r* (ThawaJlah di

Ka'bah serta [Sa'i] di Shafo dan Marwah).

€ti ,t iryt qfit (maka aku mendatangi seorang wanita dari

kaumla). Dalam riwayat Syu'bah disebutkan, t' 'q il;r 6eorang

wanita dari Qais). Hal pertama yang dipahami dari pernyataan ini
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bahwa wanita itu berasal dari Qais Ailan, sementara tidak ada

hubungan antara suku ini dengan suku Al Asy'ari. Akan tetapi dalam

riwayat Ayyub bin 'Aidz dikatakan, *Salah seorang wanilo dari bani

Qais", maka tampak bahwa yang dimaksud adalah Qais bin Sulaim,

bapaknya Abu Musa Al Asyari. Sedangkan wanita tersebut adalah istri
salah seorang saudaranya. Adapun saudara laki-laki Abu Musa adalah;

Abu Rahm, Abu Burdah, dan Muhammad menurut sebagian pendapat.

\F.\'di'1i latau mencuci ramhutku). Demikian yang terdapat

pada riwayat ini, yakni disertai keraguan. Sementara Imam Muslim
meriwayatkan melalui jalur Abdurrahman bin Mahdi dari Sufuan

dengan lafazh. \r-i] t-Li'2 (dan mencuci rctmbutku), yakni dengan

menggunakan kata penghubung "dan".

* itJi (lalu Umar datang). Secara lahiriah, Umar datang

waktu pelaksanaan haji itu, padahal sebenarnya tidak demikian.

Bahkan lmam Bukhari menyebutkan secara ringkas. Imam Muslim
meriwayatkan melalui jalur Abdurrahman bin Mahdi, setelah lafazh

"dqn mencuci rambutku" ditambahkan, gi :tUrl.Ctt rtS, .diLj(i
'ri otLi 6 

't)u 
r Ur 'jrii ,h, u,.,v\t g',,iu,'€.ri ;ti ,.3 aju;b .5..

ts6 ,t;;i'.i,t 4i s-' C i*i g,ii -+rr r.iJr fiF rurl-ir F,j q'fit
teI-tr lb g 'e3:rri qir 1Uo*, aku biasa berfatwa seperti ini kepada

manusio pada masa pemerintahan Abu Bokar dqn Umsr. Suatu ketiko

aku sedang berdiri pada musim haji, tiba-tiba seorong laki-laki
datang dan berkota, "Sungguh englrau tidak mengetahui opo yang

teloh dilakukan oleh Amirul Mukminin sehubungan dengan manasik

haji." Lalu disebutkan kisah seperti hadits di otas, dan di dalamnya

disebutkan, "Ketika beliau dotang, aku berkata, 'lV'ahai Amirul
muloninin, apakah yang telah engkau lakukan sehubungan dengan

manasik haji?"') Maka, disebutkan jawaban Umar seperti di atas.

Imam Bukhari menyebutkan riwayat ini secara ringkas melalui
jalur Syu'bah dengan lafazh, tt ,jui ',& i>v U€ ,p + 

"iti'-Si
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$:iri (Maka aku ber.fittwa :;eperti itu hingga sampai puckt

pemerinlohun Umar, dimuna beliau berkata, "Apahila kita berpegang
pada kitub Allah [Al Qur'anJ ..." dan seterusnya.

Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur lbrahim bin Abu
Musa Al Asy'ari dari bapaknya bahwasanya dia berfatwa
membolehkan haji Tamattu'. Lalu seorang laki-laki berkata
kepadanya, "Tahanlah untuk mengeluarkan sebagian fatwamu..." dan

seterusnya.

Dalam riwayat ini Umar bin Khaththab menjelaskan pula alasan

yang menyebabkannya tidak menyukai pelaksanaan haji Tamattu',
dia berkata, "Aku telah mengetahui bahwa Nabi SAW melakukannya,
akan tetapi aku tidak suka bila mereka tetap tidur bersama para
wanita, kemudian mereka berangkat menunaikan haji, sementara
kepala mereka masih meneteskan air."

Umar bin Khaththab berpandangan bahwa pelaksanaan haji
tidak boleh diganggu oleh unsur keduniaan dengan cara apapun. Oleh
sebab itu, dia tidak menyukai keberadaan orang-orang yang masih
dekat dengan wanita sesaat sebelum pelaksanaan haji, Orang yang

sebelumnya telah jauh dari wanita, niscaya jiwanya akan terbiasa.

Seperti dikatakau barangsiapa yang disapih, niscaya akan terbiasa
untuk tidak menyusu.

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Jabir bahwa Umar

berkata, 8'P i?:'# "ii'iy'{"_P'd'& rriit.gisahkantah

antara pelctksanaan haji dengan umrah, karena yang demikian lebih
sempurna bagi haji dan lebih sempurna bagi umrah kalian).

Pada riwayat lain dikatakan. "Eit t iiO ,*cn 6 !.'rJ.'Sa At "01

fu {Vi g ;irt (Sesungguhnya Allah menghalalkan bagi Rasul-

Nya apa yang dikehendaki-Nya. Sempurnakanlah haji dan umrah,

sebagaimano yang diperintahkan oleh Allah).
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tl 9' 7*. bV tsl (Apabila kira berpegang tlengan Kitab

Allah... dan seterusnya). Kesimpulan dari jawaban Umar untuk

melarang manusia keluar dari ihram (tqhallul) umrah, adalah;

sesungguhnya kitab Allah (Al Qur'an) menunjukkan larangan tahallul
setelah pelaksanaan umrah, karena adanya perintah untuk

menyempurnakan (ihram). Sebagai konsekuensinya, hendaknya

seseorang tetap dalam keadaan ihram hingga selesai melaksanakan

haji. Demikian pula Sunnah Nabi SAW berindikasi ke arah itu, sebab

beliau tidak tahallr.r/ (keluar dari ihram) hingga hewan kurban telah

sampai pada waktu penyembelihannya. Akan tetapi jawaban bagi

argumentasi ini adalah pernyataan dari Nabi SAW sendiri, dimana

beliau bersabda, "Kalau bukan kareno aku membswa hewan kurban,

niscaya aku akan tahallul (keluar dari ihram)." Hal ini menunjukkan

bolehnya tahallul bagi yang tidak membawa hewan kurban.

Dari keterangan yang disebutkan Umar mengenai hal itu dapat

disimpulkan bahwa dia melarang demikian hanya untuk menutup jalan

menuju kerusakan.

Al Maziri berkata, "Dikatakan bahwa haji Tamattu' yang

dilarang oleh Umar RA adalah memutuskan ihram haji lalu

mengerjakan manasik umrah. dan sebagian mengatakan bahwa yang

dimaksud adalah melakukan umrah pada bulan-bulan haji, kemudian

menunaikan haji pada tahun yang sama. Berdasarkan pendapat kedua,

maka dia melarangnya untuk memotivasi manusia agar melakukan

haji dan umrah secara sendiri-sendiri, dimana ini lebih utama. Bukan

berarti Umar berkeyakinan bahwa perbuatan seperti itu batil dan

haram."

Iyadh berkata, "Secara lahirnya, Tamattu' yang dilarang oleh

Umar RA adalah memutuskan ihram haji lalu mengerjakan manasik

umrah. Oleh sebab itu, dia memukul orang yang melakukannya,

seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim berdasarkan pendapatnya

tentang bolehnya memutuskan ihram haji lalu mengerjakan manasik

umrah, khusus pada tahun saat Nabi SAW melakukan haji (haji

Wada')."
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Sementara An-Nawawi berkata, "Pendapat terpilih bahwa Umar

melarang Tamattu' yang terkenal, yakni melakukan umrah pada

bulan-bulan haji kemudian menunaikan haii pada tahun yang sama.

Larangan ini berindikasi anjuran melakukan yang lebih utama serta

motivasi untuk melakukan haji dan umrah secara terpisah, seperti

tampak dari perkataannya. Kemudian ulama sepakat untuk

membolehkan haji Tamattu' tanpa memakruhkannya."

Adapun yang diperselisihkan adalah tentang mana yang lebih

utama. seperti yang akan disebutkan pada bab sesudahnya. Bagi orang

yang mengatakan bahwa Tamattu' yang dilarang oleh Umar adalah

memutuskan ihram haji lalu mengerjakan manasik umrah, bisa saja

mendasari pendapatnya dengan hadits yang baru saja kami sitir dari

riwayat lmam Muslim. "Sesungguhnya Allah menghalalkan bogi

Rasul-Nya qpa yang Dia kehendaki".l{allahu a'lom.

Pada kisah Abu Musa dan Ali terdapat petunjuk bolehnya

mengaitkan ihram dengan ihram orang lain, meski akhir kedua hadits

itu berbeda dalam hal tqhallul. Perbedaan itu terjadi karena Abu Musa

tidak membawa hewan kurban, maka hukumnya seperti hukum haji
yang dilakukan Nabi SAW bila tidak membawa hewan kurban,

dimana beliau SAW bersabda, "Kalau bukan lareno hewan kurbon,

niscaya aku akan tahallul (keluar dari ihram)." Yakni, aku akan

memutuskan ihram haji lalu mengerjakan manasik umrah seperti yang

dilakukan oleh para sahabat berdasarkan perintah Nabi SAW.

Sedangkan Ali yang membawa hewan kurban, maka Nabi SAW

memerintahkannya agar tidak keluar dari ihramnya hingga datang

waktu pelaksanaan haji; sehingga berlaku baginya hukum haji yang

dilakukan Nabi SAW saat itu, yakni haji Qiran. Imam An-Nawawi

berkata, "lnilah pendapat yang benar, sementara Al Khaththabi dan

Iyadh telah mengemukakan dua penakwilan yang tidak dapat

diterima."

Adapun penakwilan Al Khaththabi adalah; bahwa perbuatan

Abu Musa telah menyalahi perbuatan Ali, maka seakan-akan maksud

Abu Musa dengan perkataannya "Aku ihram sebagaimana (maksud)
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ihram Nahi SAW"', yakni sebagaimana jenis-.ienis ihram yang akan

beliau jelaskan kepadaku atau beliau tentukan kepadaku. Oleh sebab

itu, Nabi SAW memerintahkannya agar keluar dari ihram umrah.

karena ia tidak membawa hewan kurban. Sedangkan penakwilan

Iyadh adalah; maksud da'i lafazh *Maka aku biu,s'a ber/Lttwa kepada

manusia untuk melakukan mut'uh (lamattu )", yakni keluar dari ihram

umrah lalu menunggu pelaksanaan haji. Adapun laktor yang

mendorong mereka melakukan penakwilan tersebut adalah keyakinan

bahwa Nabi SAW melakukan haji lfrad. sementara beliau telah

bersabda. "Kalau bukan karena aku membawa hewun kurban. niscaycr

aku ukan tahallul (keluar dari ihram)". Yakni. aku akan memutuskan

ihram haji dan mengerjakan manasik umrah. Oleh sebab itu, Nabi

SAW memerintahkan Abu Musa untuk tahallul (keluar dari ihram).

sebab ia tidak membawa serta hewan kurban, berbeda halnya dengan

Ali.

lyadh berkata, "Mayoritas ulama berpendapat bahwa

memutuskan ihram haji lalu mengerjakan manasik umrah hanya

khusus bagi sahabat."

Sementara Ibnu Al Manayyar berkata, "Secara lahiriah
perkataan Umar membedakan hukum yang ada dalam Al Qur'an
dengan hukum yang ada dalam Sunnah. Sedangkan penakwilan yang

baru saja dikemukakan memberi asumsi bahwa hukum yang ada

dalam kedua sumber tersebut kembali kepada satu makna."

Kemudian Ibnu Al Manalyar menjelaskan, 'oBarangkali Umar

bermaksud membantah dugaan sebagian orang bahwa dia menyalahi

Sunnah karena telah melarang memutuskan ihram haji lalu

mengerjakan manasik umrah. Maka dia menjelaskan bahwa Al

Qur'an dan Sunnah sama-sama memerintahkan untuk

menyempurnakan ihram (yakni tidak keluar dari ihram hingga selesai

pelaksanaan haji. -penerj). dan memutuskan ihram haji lalu

mengerjakan manasik umrah khusus berlaku pada tahun tersebut,

demi menghilangkan keyakinan kaum jahiliyah bahwa umrah tidak

sah bila dilakukan pada bulan-bulan haji." Namun bila kita
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mengatakan bahwa Nabi SAW melakukan haji Qiran, maka pendapat
yang terpilih adalah pendapat lmam An-Nawawi.

Hadits ini dijadikan dalil bolehnya melakukan ihram tanpa ada
ketentuan apakah untuk umrah atau haji. Setelah itu, orang yang
berihram demikian boleh mengalihkannya kepada apa yang ia sukai
(apakah untuk haji atau umrah). Ini adalah pendapat Imam Syaf i
serta para ahli hadits. Namun yang demikian khusus berlaku apabila
waktunya memungkinkan. Persyaratan ini berdasarkan pendapat tidak
adanya haji selain bulan-bulan haji, seperti akan dijelaskan pada bab
berikut.

33. Firman Allah *Hoji adolah Beberapa Bulan yong Tetah
Diketahui, Barongsiopa Menetapkan Niatnya dalam Bulan ltu

Akan Mengerjakan Hoji, Mako Tidak Boleh Rofats, Berbuat Fasik
don Berbantah-Bantahan dolam Mengerjakan HajL,,

(AI Baqarah (2):197)

Firman-Ny a, " Mere ka Bertanya Kepadamu te ntang B ulan Tsub it.
Katakanlah,'Bulan Tsabit ltu adalah Tanda-tanda Waktu bagi

Manusia dan Hajf'. (Qs. Al Baqarah (2): 189)

O ,a . /

,t Pt ,Ut :!':,lt?"'dt *f :CilLrtt n,'* i.r'Jv:

v Li ,f;r

'1i ,:Lllj,

Ibnu Umar RA berkata, "Bulan-bulan haji adalah Syawwal,
Dzulqa'dah dan sepuluh hari di bulan Dzhulhijjah."
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Ibnu Abbas RA berkata, "Termasuk sunah agar seseorang tidak

ihram untuk haji kecuali pada bulan-bulan haji."

Sementara Utsman RA tidak menvukai ihram dari Khurasan dan

Karman.

y ilt ;* it {;, e tt';:Uu W'itt o1.t ,-'_c c'uG .r;.',i; ,:{r, l}'r,i-ir Jp*r,lqir ii e*t
t[;-J-'ui ";G "€'-c i--'€:,'S t'; :5a ^,rr;2i ;tr{*
Q !.,thtt e, :r[ ,Uu .), ,,rril' A ok 'j;') ,'-l.i# {;L

V JGr':'&: * ilt & itst J'y., Cit ,UG ."t;*i V
.:Ht & ti'* *'qat 4|'s't ,i JLi t;6i \t;->i
c ,iu" ;;i ir, *j * frt * ilt J';) * "u.JuG
,,)u .i:it:---: +*\ eI;'*,Ljj tle; L"o#-

?q qityt -'i *\g:4x 'i6 el v ,Lii vlu c',

tr {r, ;r'.* e. eK'",*',s c ,.* rti',s 7;i
, c .. e!, t ,.i i , .zc : a. a . ' ,. 7lto.'*'; i'-"#,1lj.f * * €g|*:L:Ju .q)";-
J; F 7,ti frr,:Pa',C?;,uu -r,'d)ir eu
e;, ilw 5 €ri G rlt lb Gn ,!u, 6'f:'*.;1,
v,

*'*:i ;i *,i q' i n;' ;:+# re' ,4+",
i -:{,}Jt -' U'/: '*'s til _,ll L'4 :LJu ..JEU F
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i-l;.>i ,:e |e r&';'b ,Jr- -r.;'L
. *;j, A G';;'j;, ut1Jr *:r;

,a.. 1t..A,..,4o.. ro r.,,t,.'rr'-r.,t' ,*- .f ) (t)-f l-* lw OV'-)

1560. Dari Aisyah RA, dia berkata. "Kami keluar bersama

Rasulullah SAW pada bulan-bulan haji serta malam-malam haji dan

waktu-waktu haji. Kami singgah di Sarif." Aisyah berkata- *Nabi

SAW keluar menuju para sahabatnya dan berkata" "Barangsiapa di
antara ktlian yang tidok membawa hewon kurban lalu hendok

menjadikan ihramnya untuk umrah, maka hendaHah ia
melakufutnnya. Dan barangsiopa yang membawa hewon kurban

maks janganlah berbuat demikian'." Aisyah berkata, "Sebagian

sahabatnya ada yang melakukan hal itu dan ada pula yang

meninggalkannya." Aisyah berkata, "Adapun Rasulullah SAW dan

beberapa sahabatnya yang merupakan orang-orang kuat dan

membawa serta hewan kurban. maka mereka tidak dapat

melaksanakan umrah". Aisyah berkata, "Rasulullah SAW masuk

menemuiku sedang aku dalam keadaan menangis, beliau bertanya,

'Apakth yang menyebabktn engl<au menctngis, wahai 'hantaah'?'

Aku menjawab, 'Aku mendengar sabdamu kepada para sahabatmu,

dan aku telah terhalang melakukan umrah'. Beliau bertanya, 'Ado

apakah denganmu?' Aku menjawab, 'Aku tidak shalat'. Beliau

bersabda,'Tidoklah membahayakanmu, sesungguhnya engkau adalah

salah seorang wanita dari keturunon Adam, Allah telah menetapkan

atosmu apq yang ditetapknn otas mereka. Tetaplah berada dolom

pelaksanaan hajimu, semoga Allah memberikannyo sebagai rezeki

kepadamu'." Aisyah berkata, "Kami keluar dalam pelaksanaan haji

beliau hingga kami mendatangi Mina. dan aku pun bersih (dari haid).

Kemudian aku keluar dari Mina dan melakukan thawaf lfadhah di
Ka'bah." Aisyah berkata, "Kemudian aku keluar bersama beliau

dengan rombongan terakhir hingga beliau singgah di Al Muhashshab,

dan kami pun singgah bersamanya. Lalu beliau memanggil
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Abdurrahman bin Abu Bakar dan bersabda, 'Keluarlah dengan

saudara perempuanmu dari wilayah Haram. Lalu hendaklah ia ihram

unluk umrah kemudian selesoikanlah. Lalu dalanglah berdua di sini,

sesungguhnya aku aktn menunggu kalian berdua hingga

mendatangiku'." Aisyah berkata, "Kami pun keluar, hingga ketika

selesai (umrah) dan selesai melakukan thawaf, aku mendatangi beliau

pada waktu sahur (menjelang fujar). Beliau pun bertanya, 'Apakah

kalian telah selesai?' Aku berkata, 'Benar!' Beliau mengumumkan

kepada para sahabatnya untuk berangkat, lalu orang-orang pun

berangkat. Beliau SAW berangkat menuju Madinah."

Lafazh "dhair" merupakan perubahan dari lafazh "dhaaru,

y adhi ir u- dhai r an" . Dikatakan }uga " dha ar a-y adhuuru-dhauran", dan

" dharr a-yadhuruu-dharuan" .

Keterangan Hadits:

Para ulama berkata, "Makna lafazh 'Al hajju asyhurun

ma'luumaar (haji adalah beberapa bulan yang telah diketahui)', yakni

haji yang sesungguhnya adalah haji yang dilakukan pada bulan-bulan

yang telah diketahui atau bulan-bulan haji, atau waktu haji adalah

bulan-bulan yang telah diketahui. Ini berdasarkan pendapat bahwa

dalam kalimat tersebut ada lafazh yang tidak disebu&an secara

transparan (mahdzufl."

Al Wahidi berkata, "Kalimat tersebut mungkin dipahami tanpa

harus mengatakan ada lafazh yang mahdzuf (tidak disebutkan), yakni

bulan-bulan tersebut adalah haji itu sendiri, karena haji dilakukan pada

bulan-bulan itu. Sama seperti kalimat yang mengatakan 'malam tidur'.

Sementara Asy-Syaikh Abu Ishaq berkata dalam kitab Al
Muhadzdzab, 'Maksudnya adalah waktu ihram haji, sebab haji tidak

butuh kepada beberapa bulan, maka jelas yang dimaksud adalah waktu

ihram untuk haji itu sendiri'."

Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan bulan-bulan

haji itu ada tiga. Pertama, bllan Syawwal. Akan tetapi mereka
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berbeda pendapat apakah pada ketiga bulan itu secara keseluruhannya,

sebagaimana perkataan Imam Malik dan dinukil dari Imam Syaf i
dalam kitab Al lmla', ataukah hanya terdiri dari dua bulan dan
beberapa hari di bulan ketiga sebagaimana perkataan ulama lainnya.
Lalu para ulama yang memilih pendapat terakhir. mereka berbeda
dalam menentukan jumlah hari di bulan ketiga yang termasuk bulan
Haram.

Ibnu Umar. [bnu Abbas, lbnu Az-Zubair serta sejumlah ulama
lainnya berkata. "Sepuluh hari di bulan Dzhulhijjah." Namun apakah
termasuk hari kurban atau tidak? Abu Hanifah dan Ahmad berkata,
"Hari raya kurban masuk dalam kategori bulan Haram." Sementara
Imam Syaf i dalam pendapatnya yang masyhur mengatakan bahwa
hari raya kurban tidak masuk dalam cakupan bulan Haram. Lalu
sebagian ulama madzhab Syaf i mengatakan bahrva yang tergolong
bulan haram adalah sembilan hari bulan Zhulhijjah, tidak termasuk
hari raya kurban dan tidak pula malamnya. Tapi, perkataan ini
tergolong ganjil.

Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam menentukan
bulan-bulan tersebut; apakah sebagai syuuat atau hanya istihbab
(disukai)? Menurut Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir serta sahabat

lainnya adalah sebagai syarat, maka ihram haji tidak sah kecuali pada
bulan-bulan tersebut. Ini merupakan pendapat Imam Syaf i. Adapun
dalil yang dikemukakan lbnu Abbas telah mendukung pendapat

tersebut.

Sementara sebagian ulama berdalil dengan qiyas (analogl),
yakni mereka meng-qiyas-kannya kepada wuquf dan ihram shalat.aa

Namun qiyas yang mereka kemukakan tidak jelas, sebab pendapat

yang shahift menurut ulama madzhab Syafi'i adalah bahwa orang
yang ihram haji pada selain bulan-bulan haji, maka ihramnya berubah

menjadi umrah yang boleh digunakan untuk melaksanakan umrah
yang berstatus fardhu. Adapun apabila seseorang masuk (ihram) shalat

e 
Maksud ihram shalat adalah awal mula di mana seseorang akan masuk dalam shalat. lhallahu a'lam
penerJ.
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sebelum waktunya, maka berubah menjadi shalat sunah dengan syarat

orang itu menduga waktu telah masuk, mengetahui masuknya waktu

shalat. Dengan demikian, terjadi perbedaan dari dua sisi.

tf ... il' '#i UiJ"'ur ue; * i.t'Sa'i gtnu [Jmar RA berkata,

"Bulan-bulon haji..." dan seterusnya). Riwayat ini disebutkan dengan

sonod yang lengkap oleh Ath-Thabari dan Ad-Daruquthni melalui
jalur Warqa' dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dia berkata.

4, n: i "Ft aiilir el ,ifg ,'c,tia "pt 'g1tt 11*utimJ haji

adalah bulan-bulan yang lelah diketahui; Syawwol, Dzulqa'dah dan

sepuluh hari di bulan Zhulhijjah). AI Baihaqi meriwayatkan melalui
jalur Abdullah bin Numair dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari

Ibnu Umar yang sama seperti itu, dan kedua sanad itu adalah shahih.

Adapun riwayat yang dikutip oleh Imam Malik dalam kitab Al
Muwaththo' dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dia berkata, !'#:ti "d,|y -.d.-j,, tls ii a:-,ta t\ ,)r*- d, :el e'F,
(Barangsiapa melakukan umrah pada bulan-bulan haji 

-Syawwal,
Dzulqa'doh, otau Dzulhijjah- sebelum haji, maka ia teloh melakukan

fhajtJ Tomattu).

t!.. C#; il' q, l&'i.t ,Srij (lbnu Abbas berkota... dan

seterusnya). Riwayat ini disebutkan dengan sanad yang moushul oleh

Ibnu Khuzaimah, Al Hakim dan Ad-Daruquthni melalui jalur Al
Hakim dari Miqsam, dari lbnu Abbas, dia berkata, ., :l Eiluri);-l
€' )*i C Ht ?;;-ii'€'? q'ry Jd, :*i (seseorang ridak

boleh ihram untuk haji kccuoli podo bulon-bulon hoji, koreno

lermosuk sunnoh haji adaloh melakukon ihram unluk hoji pado bulan-
bulan haji).

Ibnu Jarir meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu Abbas, dia

berkata, '€u, ;&i C il e+t 'bi ?]!i-'oi';t"-t (seseorons tidak sah

melakukan ihrom untuk haji kecuali Nda bulan-bulan hoji).
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;*,f ii ou+ ,t ?F- tti u rtt q3i;!; a$ l gon utsman RA

tidak menyukai unluk ihram dari Khurasan ntau Karmctn\. Riwayat ini
disebutkan dengan sanad yang moushul oleh Sa'id bin Manshur,
bahwa Husyaim menceritakan kepada kami, Yunus bin Ubaid
menceritakan kepada kami, Al Hasan Al Bashri mengabarkan kepada

kami bahwa Abdullah bin Amir melakukan ihram dari Khurasan.

Ketika dia datang menemui Utsman, maka Utsman mencela apa yang

ia lakukan dan tidak menyukainya.

AM;trlazzaq berkata" "Ma'mar telah mengabarkan kepada kami

dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dia berkata, OL,? q Ib / yt * {;i
'aU ;:t1i ;:a'5 c"V :S,ii'nlti ot;L * '?"ti (Abdultah bin Amir

melakukon ihram dori Khurasan, lalu io datang menemui Utsman,

maka io (Utsman) mencelanya seroya berlrata, " Engknu telah
berperang dan meremehkan manasiktnu. ").

Ahmad bin Sayyar meriwayatkan dalam kitab Tarikh Morwa,
melalui jalur Daud bin Abu Hind, dia berkata, tb i A' + e $
,;i:..3 ",y'??ii ,11;) ril g,*'i q C?;'oi n €k'lt>,, ,Sa ou3
'€b 6 dt'{,1 oU* e! rl.ti lXetitca Abduttah bin Amir menaklukkan

Khurasan. dia berkota. "Aku akan menjadikan kesyukuranku kepada

Allah SW dengan keluar dari tempotku ini dolam keqdaan ihram."
Mako dia berihram dari Naisabur. Ketika datang menemui (Jtsman,

Utsman mencela apa yang telah io lakul<an). Sanad-sanad riwayat ini
saling menguatkan. Ya'qub bin Sufuan juga meriwayatkan dalam

kitabnya yang berjudti ArTarikh, melalui jalur Muhammad bin Ishaq

bahwa yang demikian terjadi pada tahun terbunuhnya Utsman.

Adapun kesesuaian atsar ini dengan sebelumnya adalah bahwa
jarak tempuh antara Khurasan dan Makkah melebihi lamanya bulan-

bulan haji, maka tentu ia telah melakukan ihram pada selain bulan

haji. Oleh karena itu, Utsman tidak menyukainya. Sebab bila tidak
dipahami demikian (niscaya menimbulkan kemusykilan), karena
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secara lahiriah hal ini berkaitan dengan masalah ihram sebelum miqat,
yakni miqul makoni (batas tempat).

Dalam bab ini, lmam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah
tentang kisah umrahnya yang akan diterangkan secara mendetail pada

bab berikutnya. Adapun letak kesesuaiannya denganjudul bab di atas

terdapat pada lafazh, ,fojr -bi e *t ,Ji. a, * it J'y: e q?
|ryj;t e;j ,|EJ SA: (komi keluar bersoma Rasulullah SAW patto

bulan-bulan haji don malom-malam fu$i serta wafuu-waHu hoji).
dimana hal ini menunjukkan bahwa semua itu merupakan perkara
yang mereka ketahui secara umum.

Adapun maksud "hurum al hajf' adalah waktu-waktu haji,
tempat-tempat pelaksanaan, serta keadaan-keadaannya- Sedangkan

lafazh "hantaah" adalah kata ganti yang digunakan untuk sesuatu
yang tidak disebutkan namanya.

Perkataan Aisyah "aku tidak shalsl" merupakan kalimat kiasan
yang menunjukkan bahwa ia sedang haid- Ibnu Al Manayyar berkata,
"Dalam hal ini Aisyah menjelaskan 'haid' dengan menyebutkan
hukum yang berkaitan dengannya (tidak shalat), yang menunjukkan
etika (tata krama) dirinya."

Pengaruh sikap ini telah tampak pada anak-anak perempuannya

yang beriman, dimana mereka mengungkapkan haid dengan

menggunakan kata-kata kiasan, seperti mengatakan *Tidak boleh
shalat" atau kata-kata kiasan lainnya.
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34. Tomattu', Qiran dan lfrod dalam Melaksanakan Haji, dan

Memutuskan lhram Haji bagi Siapa yang Tidak Membawa

Hewan Kurban
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1561. Dari Aisyah RA, "Kami keluar bersama Nabi SAW, dan

kami tidak melihat kecuali bahwa beliau akan haji. Ketika sampai,

kami melakukan thawaf di Ka'bah, maka Nabi SAW memerintahkan

bagi siapa yang tidak membawa hewan kurban agar tahallal (keluar

dari ihram). Maka, orang-orang yang tidak membawa hewan kurban

melakukan tahallul- Sementara para istri beliau tidak membawa

hewan kurban, maka mereka pun melakukan tahallz/ (keluar dari

ihram)". Aisyah berkata, "Aku mengalami haid, maka aku tidak

thawaf di Ka'bah." Lalu ketika malam Hashba', dia (Aisyah) berkata,

"Wahai Rasulullah, manusia akan pulang dengan umrah dan haji,
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sedang aku pulang dengan umrah (saja)." Beliau bersaMa, *Apakoh

engkau tiduk thqwaf pada malam-malsm ketiha kito mendatangi

Makkah?" Aisyah berkata, "Tidak." Beliau bersabda "Pergiloh

bersama saudara lakiJakmu ke Tan'im lslu ihramloh untuk umrah,

kemudian perjanjianmu adalah ini dan rni" Shafiyah berkata, "Aku
tidak melihat melainkan diriku akan menjadi penghalang bagi

mereka." Beliau bersabda. *Penghalang, perunda! Apakah engkau

tidak thawqf pada hari kurbar?" Shafiyah berkata" "Aku berkata,

'Benar aku telah thawaf." Beliau bersabda, "Tidok mengapa,

berangkatlo&/" Aisyah berkata. "Nabi SAW bertemu denganku saat

beliau sedang menanjak dari Makkah sedang aku menurun menuju
kepadanya, atau aku menanjak dan beliau sedang menurun dari
Makkah."

ilt ob :t)t )"h t,l; 'Uu ,*:t W'iitt oi, -dG t
3 . o..1o. a -F, J^r ;,, tr) dX4 .Pi'; t ,tt>jt ai- tO *-, U
'r:r; * ri,,'u'^:t'i;i *i, ,*r."yi; i ,ift

.,tk ? tH!;';3r, ?,-*'ri'o4u ,Fi "; eG J"1-:u

. ". ,.i'f'r'-
1562. Dari Aisyah RA bahwasanya dia berkata *Kami keluar

bersama Rasulullah SAW pada tahun haji Wada'- Di antama kami ada

yang ihram untuk umrah, ada yang ihram untuk haji dan umrah, dan

ada pula yang ihram untuk haji. Sedangkan Rasulullah SAW ihram
untuk haji. Adapun orang yang ihram untuk haji atau mengumpulkan
haji dan umrah, mereka tidak tahollul (keluar dari ihram) hingga hari

kurban."
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1563. Dari Marwan bin Al Hakam, dia berkata, "OUu

menyaksikan Utsman dan Ali RA, dimana Utsman melarang mut'ah
(Tamattu') serta mengumpulkan keduanya (haji dan umrah). Ketika
Utsman melihat Ali berihram untuk keduanya (dengan mengatakan),

'Lsbbaik bi umratin wa hajjotin" (Aku menyambut seruanmu untuk
umrah dan haji), maka dia berkata. 'Aku tidak akan meninggalkan

Sunnah Nabi SAW hanya karena perkataan seseorang'."

fi ei'it oi o's'i tjrs :)u t:<:t rtr *e, qG qt *
iryo'j'ra1 ,G, ?:;.5, o'7;;-', ,g"'r\i €;F ;ri i et
d, t: ,y,!er ;-i;3,lL |;b 1l*J;r, ;;\i u;', ijlttt r1.

oi;;G e!a",';i ""), * '4;L?, *i ^* "ut 'i*,cr<r"'

'ju rijr Li ur];rU $w iliL ui pa;:p r;'7;;
tt9

d{ J-
1564. Dari lbnu Abbas RA, dia berkata "Dahulu mereka

menganggap bahwa umrah pada bulan-bulan haji termasuk perbuatan

dosa paling besar di muka bumi. Mereka menjadikan bulan Muharram
sebagai bulan Shafar, seraya berkata 'Apabila luka di punggung telah

sembuh, jejak telah terhapus dan bulan Shafar telah berlalu, maka

telah halal umrah bagi yang ingin melakukannya'. Maka, Nabi SAW
datang bersama para sahabatnya di pagi rhari keempat di bulan
(Dzulhijjah) seraya berihram untuk haji, lalu Nabi SAW
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memerintahkan mereka agar menjadikannya umrah. Mereka merasa

keberatan, maka mereka bertanya. 'Wahai Rasulullah, tahallul yang

mana?' Beliau SAW bersabda, "Tahallul seluruhnyu'."

Ui :Jv u,L rtt

1565. Dari Abu Musa RA. dia berkata. "Aku datang kepada

Nabi SAW, maka beliau memerintahkannya untuk tahallul."

u- :'.lv rit *'t * d, * Ut e) W $t,*, z;r- *
:'Ju e'r.'# i ui'ff {, {4t ;- o6t L\:

2 ,-.
.'Fi & "tri$ ,,.rb Ll;li'r,€l; -t;: jt

1566. Dari Hafshah RA (istri f.fuUi SAW), bahwasan Vu aiu
berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana halnya dengan orang-orang

yang tahallul (kelwr dari ihram) umrah, sementara engkau tidak

tahallul (keluar dari ihram) umrahmu?" Beliau bersabda, "Aku telah

memilin rambutku, dan mengalungi hewan kurbanku, maks aku tidak

akan tahallul hingga menyembelih (hewan kurban)."

n .-," i '.o tyt V;t a-,; ?
ac ';t:

.*?, C u_':!ru ,,lw tl

6 !''J;'

c
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1567. Dari Syu'bah, Abu Jamrah Imran Adh-Dhuba'i telah
mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Aku melakukan Tamattu',
lalu aku dilarang oleh beberapa orang. Maka aku bertanya kepada
Ibnu Abbas RA dan dia memerintahkanku melakukannya. Aku pun
melihat dalam lidurku (mimpi) seakan-akan seorang laki-laki berkata
kepadaku, 'Haji mabrur dan umrah yang diterima'. Lalu aku
memberitahukannya kepada Ibnu Abbas. maka dia berkata, ,sunnah

Nabi SAW'. Lalu Ibnu Abbas berkata kepadaku, 'Tinggallah
bersamaku, aku akan memberikan bagian dari hartaku untukmu,.
Syu'bah berkata. "Aku mengatakan 'Atas sebab apa?' Abu Jamrah
berkata, 'Karena mimpi yang aku lihat'."

:*.yi]''i tlti ;',; * (U 'd;:iu vrl* Gi ?
'.bi Jak gL i.ti 'p ,k J^i ,'uui ;.j*' ,r(:
'fiqbrtt*, y'*;ic ;L:,Sw ^$i:* &
JoUl

{;\.r7ai tu'1 ^; ,:rir GL ?"; et * dt & dt t *
qA) t, Gi #' 11 E';ii t+i:a-')w t:,y.

1." - t - ? ' i4L\ &trtt:u yi;lt|;'og 6 e 6v t;iitr:i',
i,sw t'rrt,ii'* ;;r-A tirrx * ,t;w ,A e e; a
|€;i €lt ,y i5 €r1lt t ;ti";i J€j i,"ru,

.trt'i '^kq4t'e e et- ei;V ";-fl,

1568. Dari Abu Syihab, dia berkata: Aku datang f.. fufukkuf,
dalam keadaan Tamattu' setelah umrah. Kami memasukinya tiga hari
sebelum hari Tarwiyah. Maka beberapa orang penduduk Makkah
berkata kepadaku, "sekarang hajimu akan menjadi (seperti penduduk)
Makkah." Aku pun masuk menemui Atha' untuk minta fatwa, maka
dia berkata, "Jabir bin Abdullah RA telah menceritakan kepadaku,
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bahwasanya ia menunaikan haji bersama Nabi SAW ketika beliau
membawa unta (untuk kurban), dan orang-orang berihram untuk haji
Ifrad. Maka Nabi SAW bersaMa kepada mereka, 'Hendctklah kolian
lahallul dari ihram kalian setelah thawaf di Ka'bah serta (sa'i) antara
Shafit dan Marwah. lalu potonglah rambutmu. Kemudian tinggallah
kalian dalam keadaan holal (tidak ihram) hingga hori Tarwiyah (8
Dzulhijjah- ed.). (Apabila telah datang hari itu) Hendaklah kalian
ihram untuk haji, lalu jadiknn opo yang telah kamu dohulukon

sebagai mut'ah (famattu')'. Mereka berkata" 'Bagaimana kami
menjadikannya sebagai mut'ah sementara kami telah menamakannya

haji?' Beliau bersaMa" 'Lalailauloh apa yong aku perintahkan
kepada kolian. Kalau bukan karena aku teloh membqwa hewan

kurban, niscaya aku alcon melakakan seperti yang aku perintahkan
kepada kolian, aknn tetapi yang tadinya dilarang belum halal bagiku
hingga hewan lrurbon itu sompi pada tempat penyembelihannya'.

Maka mereka pun melakukan (apa yang diperintahkan)".a5

1569. Dari Sa'id bin Musayyab. dia berkata, "Ali dan Utsman

berbeda pendapat tentang umrah, sedang keduanya berada di Usfan.

Ali berkata. 'Engkau tidak menginginkan melainkan hendak melarang

suatu perkara yang telah dilakukan oleh Nabi SAW'.46 Ketika Ali
melihat hal ih1 maka dia melakukan ihram untuk keduanya

sekaligus."

Dalam dua naskah Shehih Bukhail ditmbahkan, *Abu Abdillah berkata" 'Abu Syihab tidak memiliki
apa yang disandarkan kepada Nabi SAW rlain ini'." Dalam naskah lain dikatakan, "Tidak memiliki
hadits yang disandarkan kepada Nabi SAW selain ini."
Dalam salah satu naskah ditambahkan. "Utsman berkata 'Biarkanlah diriku'."
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Keteranqan Hadits:

(Bab Tamaltu'. Qiran dan lfrad dalam peloksanaan haji, dan
memuluskan haji bagi siapa yang tidak membawa hewan kurban).
Tamatlu 'adalah melakukan umrah pada bulan-bulan haji lalu keluar
dari ihram umrah tersebut (tahallul), kemudian kembali ihram untuk
haji pada tahun yang sama. Allah SWT berfirman, "Maka
barangsiapa yong ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di bulan-
bulan haji), maka (wajiblah ia menyembelih) heu,an kurban yang
mudah didapatkan." (Qs. Al Baqarah (2): 196) Namun, lafazh
Tamattu 'di kalangan salafjuga digunakan untuk haji Qiran.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di
kalangan ulama bahwa Tamattu' yang dimaksud oleh firman-Nya
'.faman tamottu'a bil 'umrati ilal hajji' adalah melakukan umrah di
bulan-bulan haji sebelum pelaksanaan haji." Dia melanjutkan,
"Termasuk pula dalam makna Tamattu' adalah haji Qiran, sebab

dalam hal ini seseorang menikmati kesenangan dimana ia tidak perlu
melakukan dua kali safar dari negerinya untuk kedua ibadah tersebut."

Adapun Qiran dalam riwayat Abu Dzar dicantumkan dengan
lafazh "iqraon". Namun ini merupakan kekeliruan dari segi bahasa,

seperti dikatakan oleh Iyadh dan para ulama selainnya. Adapun
gambaran haji Qiran adalah melakukan satu kali ihram untuk haji dan
umrah sekaligus, atau berihram untuk umrah kemudian memasukkan
haji di dalamnya atau sebaliknya. Namun masalah ini masih
diperselisihkan.

Sedangkan haji lfrad (tunggal) adalah berihram untuk haji saja

di bulan-bulan haji menurut seluruh ulama, atau pada selain bulan
haji bagi mereka yang membolehkan hal itu, dan melakukan umrah
setelah selesai pelaksanaan haji bagi yang mau melaksanakannya.

Adapun cara untuk memutuskan haji, adalah dengan berihram untuk
haji kemudian keluar darinya (tahallul) lalu melakukan amalan-
amalan umrah, maka ia dianggap telah melakukan ha.ji Tamattu'.
Namun tentang bolehnya hal ini juga menjadi masalah yang masih
diperselisihkan. Akan tetapi sikap Imam Bukhari secara lahiriah telah
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membolehkannya, sebab makna judul bab itu selengkapnya adalah;

"syari'at Tamattu'... dan seterusnya". Tapi ada kemungkinan pula

makna judul bab itu adalah "hukum Tamattu'... dan seterusnya",

maka tidak ditemukan indikasi yang menyatakan beliau membolehkan

hal itu. Selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan tujuh hadits, yang

pertama adalah hadits Aisyah yang dinukil melalui dua jalur
periwayatan.

*'t f dit ot, 4t e w'? (t<ami keluar bersama Rasulullah

SAtla.Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai kapan waktu

mereka keluar.
tg;r 'ii 11. u'; 11 (Dan kami ticlak melihat kecuali beliau akan

melakukan haji). Dalam riwayat Abu Al Aswad dari Urwah berikut

disebutkan , eilu.-'fu g"rekn dalam keodaan ihram untuk haji).

Dalam riwayat Imam Muslim melalui melalui jalur Al Qasim dari

Aisyah dikatakan, H' ,l 'Ffi t (Kami tidak menyebut kecuali haji).

Imam Muslim meriwayatkan pula jalur yang sama, d\ 4 (Kami

mengucapknn talbiyoh untuk hoji).

Secara zhahir Aisyah bersama sahabat lainnya pada mulanya
berihram untuk haji. Akan tetapi dalam riwayat Urwah dari Aisyah di
tempat ini disebutk un, 

"yi 
,y 6j a'-t's'e"rFt U €,'J ,{#.'#i ";, U

du, (Di antara kami ada yang berihra* untuk'u*roh,' oao yrng

berihram untuk haji dan umrah, dan ada yang berihram untuk haji).

Dengan demikian. riwayat pertama dipahami bahwa beliau
menyebutkan apa yang menjadi kebiasaan mereka. yakni tidak
melakukan umrah pada bulan-bulan haji. Maka, mereka keluar tanpa

mengetahui tujuan lain kecuali untuk haji. Kemudian Nabi SAW
menjelaskan kepada mereka cara-cara ihram serta membolehkan
mereka untuk melakukan umrah pada bulan-bulan haji.

Pada bab "Umrah Setelah Haji" melalui jalur Hisyam bin Urwah
dari bapaknya, dari Aisyah, disebutkan, bahwa Nabi SAW bersabda,
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"€-'rj;d'oi';t'i't ,,# i;* ,g"oi;i ";p (Burangsiapa ingin

untuk umrah, mqka hendaknya ia berihram unluknyu.

Barangsiapa ingin ihram unluk haji, mako hendaknya iq berihram
unluknya). Dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur Ibnu Syihab

dari Urwah disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, ,:';A..',# "v C,-
e, ,W ,v U's (Barangsiapa ingin hendaklah berihram untuk

umrcth, dan barangsiapa yang ingin hendaklah berihram untuk haji).

Berdasarkan hal ini. maka pada bab ini Imam Bukhari

menyebutkan hadits Ibnu Abbas, fl U dt :pi €i',*j;t o')'i- fig

iF (Mereka dahulu menganggap umrah patla bulan-bulan haji

termasuk dosa paling besar). Dia hendak mensinyalir perbedaan versi

riwayat dari Aisyah dalam masalah ini.

Adapun riwayat Aisyah sendiri akan disebutkan pada bab-bab

umrah, serta pada pembahasan haji Wada' dan Al Maghazi
(peperangan), melalui jalur Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari

Aisyah -di sela-sela hadits ini- dia berkata, :*. yi';'* 6')
(Dan aku termasuk orang-orang yang ihram untuk umrah).

Dalam pembahasan tentang haid, disebutkan melalui jalur Ibnu
Syihab dari Urwah yang sama seperti itu. Kemudian Imam Ahmad
memberi tambahan dalam riwayatnya melalui jalur lain dari Az-Zulri,
(li iii ls (Dan aku tidak membawa hewan kurban).

Ismail Al Qadhi serta ulama lainnya mengklaim bahwa ini
merupakan kekeliruan yang dilakukan Urwah, dan yang benar adalah

riwayat Al Aswad, Al Qasim dan Urwah dari Aisyah, bahwa dia

berihram untuk haji saja. Tapi pernyataan mereka ditanggapi, bahwa
perkataan Urwah yang menyatakan Aisyah melaksanakan ihram untuk

umrah sangatlah tegas. Sedangkan riwayat Al Aswad dan lainnya dari

Aisyah "Kami tidak melihat kecuali hoji" tidak tegas menyatakan

beliau ihram untuk haji lfrad. Untuk itu, kedua versi ini mesti
dikompromikan tanpa harus menyalahkan Urwah sebagai orang yang
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paling mengetahui seluk beluk hadits Aisyah. Di samping itu,
riwayatnya telah disepakati oleh Jabir bin AMullah (seorang sahabat)

seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim darinya. Demikian pula yang

diriwayatkan oleh Thawus dan Mujahid dari Aisyah. Namun ada

kemungkinan kedua riwayat itu dipadukan, bahwa Aisyah melakukan

ihram untuk haji Ifrad seperti yang dilakukan oleh sahabat lainnya.

Atas dasar ini maka riwayat Aswad dan yang lainnya dipahami,

"Kemudian Nabi SAW memerintahkan pora sahabatnya untuk

memutuskan haji dan mengerjakan manasik umrah, maka Aisyah

melakukan seperti apa yang mereka lakuknn, sehingga beliau

termasuk orang yang melakukan haji Tamattu'." Lalu hadits Urwah

dipahami, "Kemudian setelqh masuk Makksh dalam keadaan haid,

dan tidak dapat melakukan thawaf korena haid, maka Nabi SAW

memerintahknnnya untuk ihram haj i. "

-lurr:h t:rt' fut (Ketika kami datang, maka kami thawaf di

Ka'bah). Yakni selain Aisyah RA, berdasarkan kalimat sesudahnya,

"Dan aku tidak thawaf'. Dari sini diketahui bahwa lafazh "kami
thawaf'adalah kalimat umum yang mempunyai makna khusus.

,ry" oi q4r Or; *'f i &r * d, *'dtVii lNati s,tw
memerintahknn siapa yang tidak membawa hewan kurban untuk
tahallul). Yakni memutuskan manasik haji lalu melakukan amalan-

amalan umrah, dan inilah makna memutuskan haji seperti yang

terdapat pada judul bab.

'J)r6 (mereka tahallul), termasuk di antaranya Aisyah. akan

tetapi dia terhalang melakukan tahallul karena mengalami haid pada

malam masuk Makkah. Pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa

Aisyah menangis lalu Nabi SAW bersabda kepadanya, "Tetaplah
dalam (pelaksanaon) hajimu". Secara lahir Nabi SAW memerintahkan

Aisyah untuk menjadikan umrahnya sebagai haji. Oleh sebab itu
Aisyah berkata, "Manusia kembali dengan haji dan umrah sedang aku

kembali dengan haji soja." Maka, Nabi SAW memperkenankannya
untuk menunaikan umrah dari Tan'im.
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Imam Malik berkata, "Amalan yang berlaku tidaklah seperti

yang terdapat pada hadits Urwah, baik zaman dahulu maupun

sekarang." Ibnu Abdil Barr berkata, "Maksudnya tidak ada amalan

yang memutuskan umrah untuk melaksanakan manasik haji. berbeda

dengan menjadikan haji sebagai umrah, dimana hal ini dilakukan oleh
para sahabat."

Lalu terjadi perbedaan pendapat apakah hal itu boleh dilakukan
setelah sahabat? Sejumlah ulama berpendapat bahwa makna lafazh,

'$';i e\i Qoloklah umrahmu), yakni jangan melepaskan diri dari

ihram umrah dan lakukan amalan haji, sehingga Aisyah dalam hal ini
melakukan haji Qiran. Pandangan ini diperkuat oleh lafazh dalam

riwayat Imam Muslim, :',uj;t q ;*\ (Dan berhentilah dari amlan-

amalan umrah). Hanya saja Aisyah mengatakan"aku kembali dengan

haji saja", karena dia yakin bahwa melakukan umrah tersendiri lebih
utama seperti yang dilakukan oleh istri-istri Nabi SAW yang lain.

Akan tetapi penakwilan ini sulit diterima bila dihadapkan
dengan lafazh dalam riwayat Atha' dari Aisyah yang diriwayatkan
Imam Ahmad, 'r'* W A *;.. $1 'e:\ij (Dan aku kembali dengan

haji, tidak ada bersamanyo umrah). Hal ini memperkuat perkataan

para ulama Kufah bahwa Aisyah meninggalkan amalan umrah lalu
melakukan haji Ifrad. Landasan mereka dalam hal ini adalah lafazh
pada riwayat-riwayat terdahulu, ,!fF g5 Qinggalkqnlah umrahmu)

dan riwayat, y}* e\i Qolaklah umrahmu)atau yang seperrinya.

Lalu mereka berdalil dengan riwayat ini untuk menyatakan

bahwa wanita yang berihram untuk umrah dengan maksud haji
Tamattu' lalu ia haid sebelum thawaf, maka ia harus meninggalkan
umrah lalu ihram untuk haji Ifrad, seperti yang dilakukan oleh Aisyah.
Akan tetapi dalam riwayat Atha' dari Aisyah terdapat unsur
kelemahan.

Adapun perkara yang dapat menghilangkan kemusykilan dalam
masalah ini adalah riwayat yang dikutip oleh Imam Muslim dari hadits
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Jabir, bahwasanya Aisyah ihram untuk umrah, hingga ketika berada di

Sarif dia mengalami haid, maka Nabi SAW bersabda kepadanya,

"lhramlah untuk hajf'. Ketika telah suci (dari haid), Aisyah

melakukan thawaf di Kab'ah dan sa'i. Nabi SAW bertanya

kepadanya, "Apakah engkau telah tohallul dari haji dan umrahmu?"

Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapati

dalam diriku bahwa aku tidak thawaf di Ka'bah sampai aku

melakukan haji." Jabir berkata, "Maka Nabi SAW memperkenankan

Aisyah melakukan umrah dari Tan'im-"

Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Thawus dari Aisyah

dikatakan, "Nabi SAW bersabda kepadanya, *j&j P.#- Yti"
(Thawafmu telah mencukupimu untuk haji dan umrahmu). Hal ini

sangat tegas menunjukkan bahwa Aisyah RA melakukan haji Qiran,
berdasarkan sabda beliau, "Engkau telah tahallul dari haji dan

umrohmll" Hanya saja Rasulullah SAW memperkenankan Aisyah
melakukan umrah dari Tan'im adalah untuk menyenangkan hatinya,

karena tidak sempat thawaf di Ka'bah ketika masuk Makkah saat

umrah.

Dalam riwayat Imam Muslim juga disebutkan, Ur )|'t oiS'1

y Wi ,&t af rir >li:, ,);|';rt * ';u, & (Dan Nabi sArr

adalah seorang yang pemuroh. Apabila Aisyah menginginknn sesuatu,

maka beliau mengabulkannya). Adapun pembicaraan tentang kisah

Shafiyah akan disebutkan pada bagian akhir pembahasan tentang haji,
sedangkan faidah-faidah yang terdapat dalam kisah umrahnya Aisyah
akan disebutkan pada bab-bab tentang umrah.

Kalimat pada jalur periwayatan yang kedua, ii "'gfu, 
J^f i; tlit

4t iy" oC & tk- "l iF , A, * (Adapun orons-orans yans

ihram untuk haji atau mengumpulkan haji dengan umrah, mereka

tidak tahallul hingga hari kurbon). Demikian yang terdapat dalam

riwayat ini. sementara pada pembahasan haji Wada' akan disebutkan
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dengan lafazh, f;d * (muka mereku ridak tahallul), dimana riwayat

ini lebih tepat.

V o?, * r;1* €,-"ob r3it ,f ;*L*'t (Jrsman melarang

melakuktn mul'ah [tamatlu'J don mengumpulkan keduanya [yakni
haji dan umrahJ ketika Ali melihal...). Dalam riwayat Sa'id bin Al
Musayyab disebutkan, & !t'J"p't* ii ,f 'g bi ff X; i ,';'t'lus

&'J ^fb 
\t pati berknta. "Tidaklah engkau inginkan untuk melarang

urusan yang dilokukan oleh Rasulullah SAW. "). Sementara dalam

riwayat Al Kasymihani disebutkan, ,;F lf y lMrtotnkon untuk

m e I ar a n g), yakni dengan tambahan laf azh pen gecual i an ('y t).

Imam Muslim memberi tambahan dalam riwayatnya melalui
jalur ini. 'abtibl'ehii ) C ,jd ;!b tbt |ot*'lui ((Jrsman berkata

"Biarkanlah kami." Ali berkata "Sesungguhnya aku tidak bisa

membictrkonmu."). Adapun lafazh, W '&, (dan mengumpulkan

keduonya), kemungkinan huruf waw di sini berfungsi sebagai kata

penghubung (dan), dan kemungkinan pula berkedudukan sebagai

penafsiran berdasarkan keterangan terdahulu bahwa kaum salaf biasa

menggunakan lafazh Tamattu' untuk haji Qiran Alasannya adalah

karena orang yang melakukan haji Qiran tidak perlu merasakan

kelelahan safar {pe4alanan) dua kali. Maka. maksud larangan itu
adalah mengerjakan keduanya secara beriringan atau melakukan

keduanya pada tahun yang sama dengan mendahulukan umrah

sebelum haji.

An-Nasa'i meriwayatkan melalui jalur Abdurrahman bin

Harmalah dari Sa'id bin Musayyab dengan lafazh, #t q'utA g
((ltsman melarang Tamattu'). Lalu ditambahkan, i;e,>it V P
t6,.s', ':,,,1t ii,' .,t* a' 'J"r't"gu 

i1 ,""p il'J\i! io* ;eE il a.,^,r'*

.C ,Jt, (Mako Ali serta sahabat-sahabatnya mengucapkan talbiyah

untuk umrah, nomun Utsman tidak melarang merekct. lalu Ali berkata
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kcpudanyu, "Apukuh engkau helum mendengur llu:;ululluh S;AW

mclukukun lumultu "/ " Illsmun bcrkatu, " Bcnur luku lcluh

mendengarnyal ").

An-Nasa'ijuga meriwayatkan melalui jalur lain, ;ur .1p, i:;
W ry. d- tt * ?t, ;t (Aku menr)angcrr Rrt.sulultuh SAW

m e n gu c a p ka n t u I h i1t a h unl u k ke duany a s e ku I i gu :;).

Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya melalui jalur

Abdtrllah bin Syaqiq dari Utsman, dia berkata. ]J;.6 'k 9't ,'J.i

(Tentu, akun tetupi saat itu kita dalam keudaun lakut).

Imam An-Nawawi berkata. "Seakan-akan Ulsman

mengisyaratkan pada haji Qadha', pada tahun ke-7 H. Akan tetapi

pada tahun itu belum dikenal hakikat haji Tamatla'. bahkan ia adalah

pelaksanaan umrah saja."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah riu'ayat yang syadz. Hadits

ini telah diri'*'ayatkan oleh Marwan bin Al l{akam dan Sa'id bin Al
Musayyab. dimana keduanya lebih tinggi tingkat keilmuannya

dibandingkan Abdullah bin Syaqiq. Namun keduanya tidak
mengatakan hal itu. bahkan Tamattu' hanya terjadi pada saat

pelaksanaan haii Wada'. Sementara Ibnu lMas'ud berkata seperti

disebutkan dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih lt(uslim. 6 i\ ts

,A, L'jr:;- (Kami berada pada kondisi paling aman bagi munusiti).

Al Qurthubi berkata, "Perkataan Utsman. ;rlj6 (beraclu dalum

keadaan lukul), maknanya adalah; pahala orang yang melakukan haji

Ifrad lebih besar daripada orang yang melakukan haji Tamattu'.

Demikian yang beliau katakan, dan ini merupakan cara

mengompromikan yang baik namun sangat jelas kelemahannya."

Ada pula kemungkinan Utsman mengisyaratkan bahwa alasan

mendasar mengapa Nabi SAW memilih memutuskan haji dan

mengerjakan manasik umrah pada saat pelaksanaan haji Wada',

adalah untuk menolak keyakinan kaum Quraisy yang melarang
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pelaksanaan umrah pada bulan-bulan haji. Hal itu terjadi pertama kali
di Al Hudaibiyah. sebab ihram mereka untuk melakukan haji adalah

pada bulan Dzulqa'dah yang termasuk bulan haji. Saat inilah mungkin
perkataannya "kita dalam keadaan takul" dapat dibenarkan. Yakni,
merasa takut akan pecahnya perang antara kaum muslimin dengan

orang-orang Quraisy. Ketika itu kaum musyrikin menghalangi mereka

untuk sampai ke Ka'bah, maka mereka pun melepaskan ihram umrah,
dan ini merupakan umrah pertama yang terjadi pada bulan-bulan haji.
Kemudian datang risalah umrah Qadha' juga pada bulan Dzulqa'dah.
Setelah itu, Nabi SAW ingin mempertegas hal itu hingga
memerintahkan mereka memutuskan haji dan mengerjakan manasik
umrah.

yi )-F. *'t * ut ov Qt ,e aii. Lji 6 (uku tidak akan

meninggalkan... dan seterusnya). An-Nasa'i dan Al Ismaili
menambahkan, "I-ltsman berkata'Engkau melihatku melarang
manusia sementara engkau melakukannnya?' Beliau (Ali) berkata,
'Aku tidak akan meninggalkan. . .'."

Pada kisah Utsman dan Ali terdapat sejumlah pelajaran
berharga, di antaranya:

Pertama, seorang ahli ilmu boleh menyebarkan dan
menampakkan ilmu yang dimilikinya.

Kedua, boleh melakukan diskusi dengan para penguasa dan

selain mereka untuk menuntaskan suatu persoalan bagi yang mampu
melakukan hal itu. dengan maksud memberi nasihat kepada kaum
muslimin.

Ketigct. penjelasan dilakukan melalui perbuatan dan perkataan.

Keempat. boleh menyimpulkan hukum dari suatu nash, sebab

Utsman bukan tidak tahu bahwa Tamattu ' dan Qiran itu
diperbolehkan. Hanya saja, ia melarang keduanya (Tamattu dan

Qiran) untuk mengamalkan yang lebih utama seperti terjadi pada diri
Umar. Tetapi Ali merasa khawatir bila larangan itu dipahami oleh
sebagian orang dalam konteks pengharaman. Oleh karena itu, ia
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menyebarkan tentang kebolehannya, dan masing-masing dari

keduanya telah melakukan ijtihad.

Catatan

Ibnu Hajib menyebutkan hadits Utsman tentang hajr Tumattu'

sebagai dalil adanya kesepakatan generasi kedua setelah terjadinya

perbedaan pendapat pada generasi pertama. Dia berkata. "Dalam kitab

hadits shahih dikatakan bahwa Utsman biasa melarang pelaksanaan

haji Tamattu'." Lalu Al Baghawi berkata. "Kemudian hal itu
diperbolehkan menurul ijma' (konsensus ulama)." Tapi pendapat ini
ditanggapi bahwa jika Tamattu' yang dilarang oleh Utsman

maksudnya adalah melakukan umrah sebelum haji pada bulan-bulan

haji, maka tidak ada ijma' dalam hal ini, sebab ulama madzhab Hanafi

tidak sependapat dalam masalah ini. Sedangkan bila yang dimaksud

adalah memutuskan haji lalu mengerjakan manasik umrah, maka

tidak ada juga ijma' ulama tentang hal ini, karena ulama madzhab

Hanbali tidak memperbolehkannya. Di balik semua itu sesungguhnya

riwayat An-Nasa'i memberi asumsi bahwa Utsman telah meralat

pendapatnya, sehingga tidak boleh dijadikan pegangan.

Al Baghawi dalam kitab Syarh As-Sunn(th setelah menyebutkan

hadits Utsman, dia berkata. "Hal ini berbeda dengan pendapat Ali" tapi

mayoritas sahabat membolehkannya serta disepakati oleh para imam

sesudahnya." Al Baghawi nampaknya memahami bahwa yang

dilarang oleh Utsman adalah Tamattu' seperti yang dikenal. padahal

secara lahiriah Utsman tidak menganggapnya batil. hanya saja dia

berpendapat bahwa haji secara tersendiri (Ifrad) lebih utama daripada

haji Tamattu'. Jlka demikian halnya, maka sesungguhnya tidak terjadi

kesepakatan di antara para imam, sebab perbedaan pendapat dalam

menentukan mana yang lebih utama masih tetap ada.

Hadits di atas juga menerangkan bahwa seorang mujtahid tidak

boleh mengharuskan kepada mujtahid yang lain untuk mengikutinya,
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karena Utsman tidak mengingkari sikap Ali. padahal Utsman saat itu

berkedudukan sebagai khalifah.

Pada hadits ketiga (hadits Ibnu Abbas), maksud kalimat, t;g
i'rlllr ';:i o'j'j (mereka dahulu berkeyakinan bahwa umrah) adalah

orang-orang jahiliyah. Dalam 
_riwayat 

Ibnu Hibban melalui jalur lain

dari Ibnu Abbas, dia berkata , z;l;tb J1 y iu' ,rf:, yt'J';j'pi U Arj

.6+r drr ,r) At ,r ,lt 'ri tri ,ljil' fi';i ul$v4.rl 1.l' f: d. i'
o'j')ii t'jg (Demi Allah, Rasulullah SAW tidak memperkenankan

Aisyah IJmrqh di bulan Dzulhijjah kecuoli untuk memutuskan

kebiasaan kaum musyrikin, karena sesungguhnya orong-orang

Quraisy serto yong mengonut keyakinan seperti mereka

mengatakan...). Lalu disebutkan seperti di atas, dari sini diketahui

bahwa mereka yang berkeyakinan seperti itu.

)Ht t'i',1(termasuk dosa yong paling besor).lni termasuk

di antara klaim mereka yang batil dan tidak memiliki landasan.

r* e:At tru;"t (don mereka menjadikan bulan Muharram

sebagai bulan Shofar). Demikian yang terdapat pada semua catatan

sumber kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. An-Nawawi

berkata, "Seharusnya ditulis dengan lafazh 'Ash-Shafr'." Adapun

maksud mereka melakukan demikian dikatakan oleh An-Nawawi,
"Para ulama mengatakan, maksudnya adalah pemberitahuan tentang

pengunduran waktu yang biasa mereka lakukan pada masa jahiliyah.

Mereka menamakan bulan Muharram sebagai bulan Shafar, lalu

menghalalkan pertumpahan darah di dalam bulan itu. Larangan untuk

berperang pada bulan Muharram dipindahkan ke bulan Shafar. Hal ini
dilakukan agar tidak ada larangan selama tiga bulan Haram berturut-

turut, yang mana akan menyulitkan mereka melakukan kebiasaan

berperang serta saling menyerang satu sama lain. Maka Allah SWT

menyatakan bahwa mereka berada dalam kesesatan atas perbuatan

yang mereka lakukan. Allah SWT berf,trman. 'Sesungguhnya

mengundur-ngundurkan bulan Haram itu adalah menambah
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keka/iran, disasatkon orang-orang yang kaJir dengan sehab

mengundur-ngundurkan ilu' ." (Qs. At-Taubah (9): 37)

'j.$ fj. $t oltr-t (Dan mereka mengatukan. apabila luka cli

punggung telah sembzft). Maksudnya luka atau lecet yang terdapat

pada punggung unta akibat membawa beban dan kesulitan dalam

perjalanan, dimana luka itu akan sembuh setelah kembali dari

menunaikan haji.

Adapun hubungan bolehnya melakukan umrah setelah bulan

Shafar 
-padahal 

tidak termasuk bulan-bulan haji demikian pula

Muharram- adalah bahwasanya ketika mereka menjadikan bulan

Muharram sebagai bulan Shafar, dan umumnya mereka tidak menetap

di negeri mereka, lalu luka pada punggung unta mereka sembuh

setelah bulan Shafar berlalu, maka mereka memasukkannya sebagai

bulan-bulan haji. Mereka menjadikan bulan Muharram 
-yang 

pada

dasamya adalah bulan Shafar- sebagai bulan untuk melakukan
umrah, karena umrah menurut mereka harus dilakukan pada selain

bulan haji. Sedangkan sebab bulan Shafar dinamakan demikian

-menurut 
Ru'bah- adalah karena mereka biasa melakukan

peperangan satu sama lain pada bulan ini, sehingga rumah-rumah
mereka dikatakan "Shifr", yakni kosong dari barang kebutuhan. Ada
juga yang mengatakan, karena rumah tempat tinggal mereka kosong

dari para penghuninya.

*j y u, otu,/' il (Nabi SAW datang). Demikian yang

terdapat pada sumber asal dari riwayat Musa bin Ismail, dari Wuhaib.

Imam Bukhari dalam kitab Ayyam Al Jahiliyah meriwayatkan dari

Muslim bin Ibrahim, dari Wuhaib dengan lafazh, itii (moka Nabi

SAW datang), dan ini yang lebih tepat. Hal serupa diriwayatkan oleh
Imam Muslim melalui jalur Bahz bin Asad dan Al Ismaili melalui
jalur Ibrahim bin Al Hajjaj, keduanya dari Wuhaib.

d\.'N $eraya berihram untuk haji). Dalamriwayat Ibrahim

bin Al Hajjaj disebutkan, pq o'A e] (Dan mereka mengucapkan
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talbiyah untuk haji). Kalimat ini merupakan penafsiran latazh'u-J+,

(seraya berihram). Lafazh ini dijadikan dalil oleh mereka yang

mengatakan bahwa haji yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah haji

Ifrad. Namun orang-orang yang berpendapat bahwa Nabi SAW
melakukan haji Qiran menjawab: tidak ada keharusan Nabi SAW
mengucapkan talbiyah untuk haji, maka beliau tidak memasukkan

pelaksanaan umrah ke dalamnya.

"i:r:e U.5 eU,{i* 6;Wlti 6on menjadikannya umrah, mukct

hal itu lerasa berat bagi mereka). Yakni, disebabkan oleh apa yang

mereka yakini sebelumnya. Dalam riwayat Ibrahim bin Al Hajjaj

disebutkan. i:y U.t ;i (Mako hal itu terasa besar [beratJ bagi

mereka').

.,[/, &i Qohaltul yang monct?). Seakan-akan mereka mengetahui

bahwa dalam pelaksanaan haji terdapat dua tahap tahollul (keluar dari

ihram), maka mereka hendak mendapatkan penjelasan mengenai hal

itu dan Nabi SAW menjelaskan bahwa mereka melakukan seluruh
tahallul, karena dalam umrah hurlyu,ada satu tahallul. Lalu disebutkan

dalam riwayat Ath-Thahawi, k ,pt 'j,t t,ry E '*i (Tahallul

manq yang kami lakukan? Beliau bersabda, "Tahallul seluruhnya. ").

Hadits keempat, yang diriwayatkan dari Abu Musa, {t df
'4u, g.'tli }'t y nJ)t Jb dt (Aku datang kepada Nqbi SAW,

makn beliau memerintahkanku untuk tahallu[). Demikian Imam

Bukhari menyebutkannya dengan ringkas. Hadits ini telah dijelaskan

dan disebutkan dengan lengkap pada bab yang lalu.

Hadits kelima. yang diriwayatkan dari Hafshah, 
'JH [ ,Uri r6i

l#rt;" r,6r ii;i S Ut lbalwasanyo ia berkata, "Wahai Rasulullah,

bagaimana halnya dengan orang-orang yang tahallul dari
umrah..."). Lafazh "umrah" tidak ditemukan dalam riwayat Imam
Muslim. Ibnu Abdil Barr meriwayatkan bahwa sebagian murid-murid
Imam Malik menyebutkannya dan sebagian tidak menyebutkannya.
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Dalam hal ini terjadi kemusykilan, yaitu bagaimana mereka hingga

melakukan tahallul dari ihram umrah, padahal Hafshah mengatakan

Nabi SAW tidak tahallz/. Namum hal ini mungkin dijelaskan bahwa
maksudnya adalah ihram mereka untuk umrah menjadi sebab mereka

segera melakukan tahallul.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa barangsiapa membawa hewan

kurban, maka ia hanya tahollul setelah melaksanakan amalan haji.
Sebab, Nabi SAW menyebutkan bahwa alasan beliau tetap dalam

keadaan ihram, adalah karena membawa hewan kurban. Demikian
juga yang terdapat dalam riwayat Jabir (yakni hadits ketujuh di bab
ini). Nabi SAW mengabarkan, tidak akan tahallul hingga
menyembelih hewan kurban. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan
Ahmad, serta ulama-ulama lain yang sepakat dengan keduanya.
Pendapat ini diperkuat oleh lafazh pada hadits Aisyah (yakni hadits

pertama di bab ini), A- Li q4r Or- *" S "c ';i! (Betiau SALV

memerintahkan kepada siapa yang tidak memhawa serta hewan
kurban untuk tahallul). Tidak sedikit hadits-hadits yang menerangkan
hal ini.

Sebagian ulama madzhab Maliki dan Syaf i memberi jawaban

mengenai hal itu bahwa alasan mengapa Nabi SAW tidak keluar dari
ihram umrahnya adalah karena beliau telah memasukkan haji ke

dalamnya. Namun cukup musykil bila ditinjau dari madzhab mereka
yang mengatakan Nabi SAW melakukan haji lfrad.

Sebagian ulama berkata, "Tidak ada jalan keluar dari hadits ini
bagi mereka yang mengatakan bahwa Nabi SAW melakukan haji
Ifrad, sebab bagi yang berpendapat demikian akan mendapatkan
kerancuan dikarenakan Nabi SAW menyebutkan bahwa alasan tidak
melakukan tahallul adalah membawa hewan kurban. Di samping itu,
tidak melakukan tahallul tidak menjadi halangan bagi orang yang

melakukan haji Qiran."

Sementara Al Ashili dan selainnya cenderung mengatakan

bahwa Imam Malik mengalami kekeliruan dalam menukil lafazh, l)
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'$;L;7 ..ii [-: (tton cngkau tidak tuhullul clari umruhmu). L.afazh

seperti ini tidak discbutkan oleh scorang pun yang menukil hadits

tersebut dari Hafshah selain Imam Malik. Tapi perkataan mereka

ditanggapi oleh Ibnu Abdil Barr 
-atas 

dasar pengakuan bahwa Imam
Malik menyendiri dalam menukil lafazh tadi- bahw,a keterangan

tambahan dari seorang ha/izh (ahli hadits) dapat diterima. Oleh sebab

itu, wajib untuk menerima keterangan tersebut. Di samping itu. Imam
Malik tidak menyendiri dalam menukil riwayat tersebut. Lafazh
serupa telah dinukil pula oleh Ayyub dan Ubaidillah bin Unrar,

dimana keduanya termasuk ahli hadits (halizh) di antara murid-murid
Nafi'.

Adapun riwayat Ubaidillah bin Umar dikutip oleh Imam
Muslim. Lalu Imam Muslim meriwayatkannya dari jalur Ibnu Juraij,
Imam Bukhari dari jalur Musa bin Uqbah, serta Al Baihaqi dari ialur
Syu'aib bin Abi Jamrah. ketiganya dari Nafi' tanpa mencantumkan
lafazh yang dimaksud.

Sementara dalam riwayat Ubaidillah bin Umar yang dikutip oleh

Bukhari dan Muslim disebutkan dengan lafazh, "'&t 
C ti eTi \3

(Aku ridak tahallul [keluar dari ihramJ hingga aku tahallul haji).
Namun lafazh ini tidak bertentangan dengan riwayat Malik. sebab

orang yang melakukan haji Qiran tidak boleh tahallul (keluar dari
ihram), baik ihram umrah maupun haji kecuali setelah selesai

menyembelih hewan kurban. Maka. hadits ini tidak dapat dijadikan
hujjah bagi mereka yang mengatakan bahwa Nabi SAW melakukan
haji Tamatla', seperti yang akan dijelaskan. sebab perkataan Hafshah
"dan engkau tidak tahallul dari umrahmLt" dan sabda beliau SAW
sendiri "hingga aku tahallul (keluar dari ihram) haji" sangat jelas

menunjukkan bahwa Nabi SAW melakukan haji Qiran. Namun
mereka yang mengatakan bahwa Nabi SAW melakukan haji Ifrad
menjawab lafazh "dan engkau tidak tahallul dari umrahmu" dengan

mengemukakan beberapa jawaban:
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l'ertama, maknanya engkau tidak tuhallul dari ihrammu yang

engkau mulai bersama mereka dengan satu niat. berdasarkan sabda

beliau SAW; ?p t4:Sa) *:4t i:i', 6 tr!:r'-,r 6 €li V';#-;'i
(Seuncluinltu aku mencluputkan perlumo kali duri urusanku upu yung

aku dapatkun padu yung (terjudi) lerakhir, niscqvu aku tiduk ukun

membuu,a hewan kurban dan aku akan menjadiknnnya (ihrum)

umrah). Jawaban ini dikemukakan oleh Imam Asy-Syaf i.

Kedua. maknanya engkau tidak tahallul dai hajimu untuk

kemudian mengerjakan umrah. seperti yang engkau perintahkan

kepada para sahabatmu.

Keliga, maknanya Hafshah mengira Nabi SAW memutuskan

hajinya lalu mengerjakan umrah, seperti yang beliau perintahkan

kepada para sahabatnya. Oleh sebab itu. beliau bertanya. "Mengapa

Anda tidak tahallul dari umrahmu?" Namun cukup jelas bagaimana

sebagian penakwilan ini nampak dipaksakan.

Adapun pendapat yang dapat memadukan semua riwayat adalah;

Nabi SAW melakukan haji Qiran dalam arti beliau memasukkan

umrah dalam haji setelah sebelumnya beliau hanya ihram untuk haji,
bukan berarti pada awalnya beliau ihram untuk haji dan umrah

sekaligus. Telah disebutkan hadits Umar dari Nabi SAW. e?*'gt
i;.,i, lKatukan. umrah dalam haji). Laluhadits Anas, l;&'t *r'Fi'i

(Kerudian beliau ihram untuk haji dan umrah). Kemudian Imam

Muslim meriwayatkan dari hadits Imran bin Hushain, 6_#'s *; *
(Beliau mengumpulkan antara haji dan umrah). Sementara dalam

riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i melalui hadits Al Bara' dari Nabi

SAW, U|l') '€:41 'c.i: ;l {SesunSSuhnya aku membau,a heu,an

kurban dan aku melakukan haji Qiran). An-Nasa'i menukil pula dari

hadits Ali. sama seperti itu.

Dalam riwayat Imam Ahmad dari hadits Suraqah disebutkan, ti

7t5'jr t&; e. t'.P ,,,:''t ib h' ..J, 'Ct {srrunggrhnya Nabi sAtr
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melakukon Qirun padu huji Wada). Dia meriwayatkan pula dari hadits

Abu Thalhah, ili,AV dt i. € @eliau mengumpulan antara haji

dun umrah).

Ad-Daruquthni meriwayatkan dari hadits Abu Sa'id dan Abu

Qatadah, serta Al Bazzar dari hadits Ibnu Abi Auf-a, ketiganya dari

Nabi SAW yang juga sama seperti itu.

Al Baihaqi mencoba memberi jawaban dalam rangka

mendukung mereka yang mengatakan bahwa Nabi SAW melakukan

haii Ifrad. Dia menukil dari Sulaiman bin Harb bahwa riwayat Abu

Qilabah dari Anas yang berbunyi. t1* 9. 
'o'i-H 

W '^:i

(Bahwasanya beliau mendengar mereka meneriakkan (talbiyah)

keduanya (haji dan umrah) sekaligus),lebih akurat daripada riwayat
mereka yang mengatakan bahwa Nabi SAW melakukan haji Qiran.

Kemudian Al Baihaqi menanggapi pernyataan ini dengan

mengatakan bahwa Qatadah dan perawi lainnya telah menukil hadits

tersebut dari Anas, sama seperti riwayat Abu Qilabah. Maka,
perbedaan yang ada bersumber dari Anas RA sendiri. Lalu Al Baihaqi

berkata, "Barangkali Anas mendengar Nabi SAW mengajari orang

lain tentang tata cara talbiyah untuk haji Qiran. lalu beliau mengira

Nabi SAW bertalbiyah untuk dirinya sendiri." Kemudian Al Baihaqi

menjawab hadits Hafshah dengan mengemukakan nukilan dari Imam

Syaf i bahwa makna lafazh "dqn engkau tidak tshallul dari
umrehmLl'. yakni dari ihrammu seperti yang telah dijelaskan.

Sedangkan hadits Umar. dia jawab dengan mengatakan,

"Sesungguhnya sejumlah perawi telah meriwayatkannya dengan

lafazh. y e i-p ',Stl't 
$rrjr rji' e ,b (Beliau SAW shalar di

lembah ini lalu mengucapkan umrah dalam haji)."

Al Baihaqi berkata, "Para perawi yang menukil lafazh demikian

lebih banyak jumlahnya dibandingkan mereka yang menukil lafazh,
-,, "-..1 t,!.

y e {* ,y': (katakan, umrah dalam haji). Maka yang demikian

hanya bersifat izin untuk melakukan haji Qiran, bukan perintah
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terhadap diri Nabi SAW sendiri. Sedangkan dari hadits lmran

dikatakan bahwa yang dimaksud adalah izin kepada para sahabatnya

untuk melakukan haji Qiran. Hal itu berdasarkan riwayatnya yang

lain, .iA e dhi |g" }&i '^5i l.scsungguhnya beliutt menyuruh

sebagian keluarganya untuk melakukan umrah pada sepuluh). Bahkan

dalam riwayat yang lain disebutkan, '# 'fii $e'sungguhnya beliuu

melakukan haj i Tamattu')."

Adapun tentang hadits Al Bara', Al Baihaqi mengatakan bahwa

hadits ini telah dinukil sehubungan dengan kisah Ali dan telah

diriwayatkan oleh Anas. Diriwayatkan pula oleh Jabir seperti dikutip

oleh Imam Muslim, namun tidak ada lafazh, U';': (don aku

melakukan Qiran). Al Baihaqi mengutip riwayat Mujahid dari Aisyah

yang diriwayatkan oleh Abu Daud. bahwa Aisyah berkata, 'it * 6

e q w'i g1t ui ,* ';';b' s e't y i'' ..J:" ;t'oi ';'
(Sungguh lbnu Umar telah mengetahui bahwa Nabi SA\Y melokukan

umrah tiga kali selain yang beliau lakukan dengan pelaksanaan haji).

Al Baihaqi berkata, "Abu Ishaq menyendiri dalam menukil hadits

dengan lafazh seperti ini dari Mujahid. Sementara hadits yang

dimaksud telah diriwayatkan pula oleh Manshur dari Mujahid dengan,.
lafazh, b *j e'-iat 6 :.:Jtii (Aisyah berkata, "Beliau SAW tidak

pernah umrah di bulan Rajab.")." Inilah riwayat yang akurat, seperti

yang akan disebutkan pada pembahasan tentang umrah.

Kemudian Al Baihaqi mengisyaratkan adanya perbedaan versi

riwayat tersebut dari Abu Ishaq. Zuhair bin Mu'awiyah telah

meriwayatkan dari Abu Ishaq, sama seperti di atas. Lalu Zakariya

berkata dari Abu Ishaq, dari Al Bara'. Setelah itu, Al Baihaqi

meriwayatkan hadits Jabir, bi 'F ,f € &j1.o h' ;* nlr bi

1..t .,,.'-ci'-t..d;3 W o j #s'gQlsesungguhnya Nabi SAW melakukan haji dua

kali sebelum hijrah dan satu kali haji yang dikerjakan bersama

dengan umrah), yakni sesudah beliau hijrah. Al Baihaqi meriwayatkan

pula dari Imam Bukhari bahwa beliau menganggap riwayat Jabir
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memiliki cacal. sebab ia termasuk riwayat Zaid bin Al Habbab dari

Ats-Tsauri, dari Ja'fbr, dari bapaknya, dari Jabir. Sementara Zaid

terkadang melakukan kesalahan dalam periwayatan. Adapun yang

akurat dinukil dari Ats-Tsauri adalah riwayat dengan .sunad yang

mursol. Sedangkan riwayat masyhur dari Jabir menyatakan bahwa

Nabi SAW berihram untuk haji. Kemudian Al Baihaqi meriwayatkan

hadits Ibnu Abbas yang sama seperti hadits Mujahid dari Aisyah. Lalu
dia meragukan keakuratannya, karena di dalam sunad-nya terdapat

Daud Al Athar. Dia mengatakan bahwa Daud telah menyendiri dalam

menisbatkan sanad hadits ini kepada Nabi SAW melalui Amr bin
Dinar dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Hadits itu diriwayatkan pula oleh
Ibnu Uyainah dari Amr dengan jalur mursal tanpa mencantumkan

Ibnu Abbas. Setelah itu Al Baihaqi meriwayatkan hadits Ash-Shabi

bin Ma'bad bahwasanya dia melakukan ihram untuk haji dan umrah
sekaligus lalu perbuatannya itu diingkari. Maka Umar berkata

kepadanya. |* ir. |>'-ta (Engkau telah diberi petunjuk kepada

Sunnah Nabimu). Riwayat ini disebutkan juga dalam kitab-kitab
Sunan. Tapi Al Baihaqi menjawab hadits ini dengan mengatakan

bahwa sesungguhnya hadits ini hanya menunjukkan bolehnya
melakukan haji Qiran, bukan berarti Nabi SAW melakukan haji Qiran.
Namun, cukup jelas bagaimana jawaban-jawaban di atas nampak

dipaksakan.

Imam An-Nawawi berkata, "Pendapat yang benar dan menjadi
keyakinan kita adalah, bahwa Nabi SAW melakukan haji Qiran.
Pendapat ini diperkuat oleh kenyataan bahwa Nabi SAW tidak
melakukan umrah pada tahun itu setelah menunaikan haji. Tidak
diragukan 

-dalam 
madzhab kami- bahwa haji Qiran lebih utama

daripada haji Ifrad yang dikerjakan pada tahun umrah. di tahun itu.
Lalu tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa mengerjakan haji

saja lebih utama daripada haji yang diiringi umrah." Namun
perbedaan pendapat mengenai hal itu telah ada sejak dahulu hingga

sekarang.

l

1

d

lj
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Adapun perbedaan pendapat yang terjadi pada masa dahulu

telah dinukil dari Umar, dia berkata, "sesungguhnya kesempumaan

haji dan umrah kalian adalah. hendaknya masing-masing dilakukan

dalam safar (perjalanan) tersendiri." Diriwayatkan pula dari Ibnu

Mas'ud yang sama seperti itu, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Abi

Syaibah dan selainnya. Sedangkan perbedaan pendapat yang terjadi

pada masa sekarang dilakukan oleh Al Qadhi Husain sena Al
Mutawalli, dimana mereka dengan tegas menyatakan bahwa haji l/iad
lebih utama --daripada haji Qiran- meskipun umrahnya dilakukan

pada tahun itu.

Penulis kitab Al Hidayah (salah seorang ulama madzhab Hanafi)

berkata, "Perbedaan antara madzhab kami dengan madzhab Syaf i

berdasarkan bahwa orang yang mengerjakan haji Qiran melakukan

satu kali thawaf dan sa'i. Oleh karena itu, mereka mengatakan bahwa

haji Ifrad lebih utama. Sedangkan kami mengatakan bahwa orang

yang melaksanakan haji Qiran, melakukan dua kali thawaf dan dua

kali sa'i. Oleh karena itu, lebih utama karena amalannya lebih

banyak."

Al Khaththabi berkata, "Ada perbedaan riwayat mengenai ihram

yang dilakukan Nabi SAW. Adapun jawaban untuk hal itu dapat

dikatakan, sesungguhnya setiap perawi menambahkan apa yang

diperintahkan kepadanya." Lalu Al Khaththabi lebih memilih untuk

mengatakan bahwa Nabi SAW melakukan haji lfrad. Ini merupakan

pendapat yang masyhur di kalangan ulama madzhab Maliki dan

Syaf i.

Imam Syaf i telah membahas masalah ini secara panjang lebar

dalam kitab lkhtilaf Al Hadits serta kitab lainnya. Lalu ia menguatkan

pendapat bahwa Nabi SAW melakukan ihram secara mutlak sambil

menunggu apa yang diperintahkan kepadanya. Kemudian hukum

persoalan itu turun, sedang beliau berada di Shafa. Alasan lain yang

memperkuat pendapat Nabi SAW melakukan haii lfrad adalah bahwa

Khulafaurrasyidin (para khalifah yang mendapat petunjuk) senantiasa

melakukan haji lfrad, dan kita tidak boleh berprasangka bahwa
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mereka terus-menerus meninggalkan perbuatan yang lebih utama. Di
samping itu, tidak dinukil dari seorang pun di antara mereka
pernyataan yang tidak menyukai haji l/'rad, sementara telah dinukil
dari mereka pernyataan yang tidak menyukai ramattu' serta eiran,
hingga akhirnya Ali melakukannya untuk menjelaskan keborehannya.
Begitu pula pada pelaksanaan haji lJrad, tidak diwajibkan membayar
dam (yaitu dengan menyembelih hewan) menurut rjma, ulama,
berbeda dengan pelaksanaan haji Tamattu' dan Qiran.

Argumentasi terakhir berdasarkan bahwa hewan yang
disembelih pada pelaksanaan haji ramattu' dan Qiran adalah untuk
menutupi kekurangan, padahal para ulama yang mengutamakan haji
Qiran tidak sependapat. Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya
menyembelih hewan tersebut adalah untuk mendapatkan keutamaan
dan pahala, sama seperti menyembelih hewan kurban. Seandainya
tujuannya adalah untuk menutupi kekurangan, tentu posisinya tidak
dapat digantikan oleh puasa. Di samping itu, daging sembelihan ini
juga dimakan, padahal daging hewan yang disembelih untuk menutupi
kekurangan dalam amalan tertentu tidak boleh dimakan, seperti
daging hewan tebusan karena melanggar larangan haji. Demikian
dikatakan oleh Ath-Thahawi.

Iyadh mengatakan sama seperti yang dikatakan oleh Al
Khaththabi seraya menambahkan, "Adapun tentang ihram Nabi SAW,
sesungguhnya telah ditemukan sejumlah riwayat yang menyatakan
bahwa beliau melakukan haji Ifrad. Sedangkan riwayat yang
menyatakan bahwa beliau berihram untuk haji ramattu'. maksudnya
adalah beliau memerintahkannya, sebab beliau telah menyatakan
dengan tegas, 'Kalau bukan karena aku membawa hewan kurbqn,
niscaya aku akan melakukan tahallul'. Artinya, beliau tidak
melakukan tahallul."

Lalu riwayat yang menyatakan Nabi SAW melakukan haji
Qiran, adalah suatu pemberitaan tentang akhir keadaan beliau, karena
beliau telah memasukkan umrah ke dalam haji ketika datang ke
lembah dan dikatakan kepadanya, "Katakan umrah dalam haji,,. Cara
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kompromi yang dikemukakan oleh Iyadh merupakan pandangan yang

menjadi pegangan. Hal serupa telah dinyatakan sebelumnya oleh lbnu

Mundzir dan dijelaskan dengan tuntas oleh Ibnu Hazm dalam

pembahasan tentang haji Wada'.

Kesimpulannya, setiap riwayat yang menyatakan bahwa Nabi

SAW melakukan haji Ifrad dipahami dalam konteks ihram beliau pada

pertama kali. dan setiap riwayat yang menyatakan bahwa Nabi SAW

melakukan hajr Tamatlat', maksudnya adalah apa yang diperintahkan

oleh beliau kepada para sahabatnya. Sedangkan setiap riwayat yang

menyatakan Nabi SAW melakukan haji Qiran, maksudnya adalah

keadaan akhir pelaksanaan haji beliau.

Riwayat-riu'ayat yang menyatakan bahwa Nabi SAW

melakukan haji Qiran didukung oleh beberapa faktor:

Pertoma, pada riwayat ini terdapat tambahan pengetahuan bagi

orang yang meriwayatkan bahwa Nabi SAW melaksanakanhaji lJrad

dan lainnya. Adapun riwayat yang menerangkan bahwa beliau

melakukan haji l/iad dan Tamattu' telah terjadi perbedaan versi.

Perawi yang paling masyhur menyatakan Nabi SAW melakukan haji

Ifrad adalah Aisyah, Ibnu Umar dan Jabir. Adapun Aisyah, telah

dinukil riwayat darinya bahwa ia melakukan umrah dan haji seperti

yang telah dijelaskan. Sementara dari Ibnu Umar, dinukil riwayat

yang menerangkan bahwa Nabi SAW memulai talbiyah untuk umrah

kemudian mengucapkan talbiyah untuk haji, seperti akan disebutkan

pada pembahasan tentang hewan kurban. Telah disebutkan pula

bahwa dia mengumpulkan haji dan umrah (Qiran) seraya

menceritakan bahwa Nabi SAW melakukan yang demikian. seperti

yang akan disebutkan. Sedangkan perkataan Jabir, telah disebutkan

bahwa ia melakukan umrah ketika menunaikan haji. Lalu perawi yang

menukil keterangan bahwa Nabi SAW melakukan haji Qiran adalah

sejumlah sahabat. dan versi riwayat dari mereka adalah tidak berbeda.

Kedua. tidak disebutkan dalam satupun riwayat bahwa Nabi

SAW mengucapkan. oi'ii 6t<u melakukan haji lfract) atau 'd!;
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(aku melukukun hu.ji 'l'umutlu'), namun telah dinukil bahwa Beliau

bersabda. d'7 1at<u mclukukun Qirun).l'elah clinukil pula melalui

jalur ,shuhilz bahwa beliau bersabda, Ligi g*lJ, u1 Ji )! (Kulau

bukun karenu uku mcmbav,u hewun kurhun, niscuya uku ukan
tuhullul).

Keligu. riw'ayal yang menyatakan bahwa Nabi SAW melakukan
haji Qiran tidak mungkin untuk ditakwilkan melainkan dengan cara

yang dipaksakan. berbeda dengan riwayat yang menyatakan bahwa

beliau melakukan haji Ifiad, dimana kemungkinan yang dimaksud
adalah keadaan awal ihram beliau. Sedangkan riwayat yang

menyatakan bahwa Nabi SAW mengerjakan haji T'antuilu ', mungkir-r

dipahami bahwa maksudnya adalah merasakan kenikmatan melakukan
dua ibadah (haji dan umrah) dengan satu kali safar (perjalanan).
Pernyataan ini diperkuat oleh kenyataan bahwa mereka yang
meriwayatkan Nabi SAW melakukan haji Tamauu ', ketika
menggambarkan pelaksaaan haji secara rinci. niscaya akan
menyebutkan hal yang sama seperti gambaran haji Qircn. sebab

mereka sepakat bahwa Nabi SAW trdak tuhallul dari ihram umrahnya
hingga menyempurnakan semua amalan haji, dimana ia adalah salah

satu gambaran haji Qiran.

Keempat. riwayat yang menyatakan bahwa Nabi SAW
mengerjakan haji Qiran dinukil dari sepuluh orang sahabat atau lebih
dengan sanad yang hasan berbeda dengan riwayat yang menyatakan

bahwa Nabi SAW melakukan Tamauu' alau lliad. maka tidak ada lagi
keraguan bahwa Nabi SAW mengerjakan haji Qirun.
Konsekuensinya, haji Qiran lebih utama daripada haji lfrad maupun
Tamattu '. Ini menurut pendapat sejumlah sahabat serta tabi'in dan
juga Ats-Tsauri. Abu Hanifah maupurl Ishaq bin Rahawaih. Adapun
yang berpendapat demikian dari kalangan madzhab Syaf i adalah Al
Muzani, Ibnu Mundzir, serta Abu Ishaq Al Marwazi. Sedangkan dari
kalangan muta'akhirin adalah Taqiyuddin As-Subki, dimana dia
melakukan analisa ilmiah terhadap pernyataan Imam An-Narvawi
yang lebih mengutamakan haji lfrad meskipun dia mengatakan bahwa

53O - FATHUL BAARI



Nabi SAW melakukan haji Qiran, berdasarkan alasan bahwa Nabi

SAW pertama kali memilih untuk melakukan haii lfictd. namun

kemudian beliau memasukkan umrah dalam haji untuk menjelaskan

bolehnya umrah pada bulan-bulan haji. dan untuk membatalkan

kepercayaan jahiliyah yang meyakini bahwa umrah pada bulan-bulan

haji termasuk dosa yang paling besar. seperti disebutkan dalam hadits

ketiga pada bab di atas. Adapun ringkasan tanggapan yang

dikemukakan oleh As-Subki adalah; sesungguhnya penjelasan

bolehnya umrah pada bulan-bulan haji telah Nabi SAW lakukan

sebelum itu, sebab beliau melakukan umrah sebanyak tiga kali dalarn

hidupnya. Di antaranya dilakukan pada bulan Dzulqa'dah, yakni

umrah Al Hudaibiyah, dimana mereka dihalangi oleh orang-orang

musyrik untuk sampai ke Ka'bah. Umrah yang lain adalah umrah

Qadha' yang dilakukan pada tahun berikutnya. dan terakhir adalah

umrah Ji'ranah. Apabila perbuatan Nabi SAW yang melakukan umrah

saat haji hanya untuk menjelaskan bolehnya umrah di bulan-bulan

haji, sementara yang lebih utama adalah selain itu, maka beliau cukup

menjelaskan dengan perintahnya kepada para sahabat agar

memutuskan haji lalu mengerjakan manasik umrah.

Kemudian sejumlah sahabat. tabi'in dan para ulama setelah

generasi mereka mengatakan bahwa haji Tamattz' lebih utama, sebab

Nabi SAW berharap dapat melakukannya seperti dalam sabdanya,

"Kalau bukan karena aku membawa hewan kurban, niscaya aku oksn

tahaliul". Dalam hal ini beliau hanya mengharapkan sesuatu yang

lebih utama. Ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi

argumentasi mereka dijawab dengan mengatakan bahwa

sesungguhnya Nabi SAW mengharapkannya sekedar untuk

menyenangkan hati para sahabatnya, karena mereka tidak dapat

mengerjakan seperti yang dilakukan oleh beliau.

Ibnu Qudamah berkata, "Haji Tamattu' lebih utama dilakukan,

karena sah tidaknya umrah yang dilakukan setelah haji ifrad masih

diperselisihkan. Berbeda dengan umrah saat Tamattu', dimana hal ini

tidak diperselisihkan dan hukumnya adalah sah. Dengan demikian,
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haji Tamattu' leblh utama daripada haji lfrad, sedangkan haji Qiran
menempati urutan kedua setelah Tamafiu'. Namun orang yang lebih
mengutamakan haji Qiran berkata, 'Haji Qiran lebih sulit daripada

haji Tamattu', sedangkan umrah yang dilakukan pada haji Qiran
adalah sah hukumnya. Dengan demikian, haji Qiran lebih utama
daripada Tamattu' dan lfrad'."

Al Qadhi Iyadh menukil pendapat dari sebagian ulama bahwa
ketiga macam haji itu memiliki keutamaan yang sama, dan ini
merupakan konsekuensi pendapat Ibnu Khuzaimah dalam kitab
Shahih-nya. Sementara diriwayatkan dari Abu Yusuf bahwa
keutamaan haji Qiran dan Tamattu' adalah sama, dan keduanya lebih
utama daripada haji lfrad.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad, "Barangsiapa membawa
hewan kurban, maka haji Qiran adalah lebih utama baginya untuk
menyamai perbuatan Nabi SAW. Sedangkan bagi yang tidak
membawa hewan kurban, maka haji Tamattu' adalah lebih utama
baginya untuk menyamai apa yang diharapkan beliau dan yang
diperintahkannya kepada para sahabat." Lalu sebagian muridnya
menambahkan, "Barangsiapa ingin melakukan perjalanan dari
negerinya untuk umrah, maka haji Ifrad adalah lebih utama baginya.,,

Al Qadhi Iyadh berkata, "Ini adalah madzhab paling netral serta
sangat sesuai dengan hadits-hadits shahih. Barangsiapa mengatakan
bahwa haji lfrad lebih utama, maka ini dipahami seperti pernyataan di
atas, sebab dua kali safar untuk dua ibadah tersebut kesulitannya lebih
besar sehingga pahalanya lebih banyak. Selain itu, umrahnya dianggap
sah."

Sementara itu, sebagian ulama 
-seperti 

Ath-Thahawi dan Ibnu
Hibban serta selain keduanya- mengompromikan hadits-hadits
tersebut dengan cara lain, meski mereka menyetujui bahwa Nabi SAW
melakukan haji Qiran. Mereka mengatakan; pada mulanya Nabi SAW
berihram untuk umrah, kemudian tidak tahallul dari ihramnya hingga
beliau melakukan manasik haji pada hari Tarwiyah (8 Dzulhijjah).
Landasan mereka yang berpendapat demikian adalah hadits Ibnu
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Umar berikut pada bab-bab tentang hewan kurban, dengan lafazh. iP

{ilu) Jri i i,,rru, *j f in, .J- y, l"*:t (Rasululluh sAW memului

dengan umrah kemudian ihram untuk hqii\. Riwayat ini tidak

menafikan pengingkaran lbnu Umar kepada Anas atas sikapnya yang

meriwayatkan bahwa Nabi SAW ihram untuk haji dan umrah

sekaligus, seperti akan dijelaskan pada pembahasan tentang haji

Wada', karena adanya kemungkinan yang diingkari adalah pemyataan

Anas bahwa Nabi SAW ihram untuk keduanya (haji dan umrah)

sekaligus. Padahal, yang terkenal adalah Nabi SAW memasukkan

salah satu dari kedua ibadah itu kepada yang lainnya. Akan tetapi.

penegasan Ibnu Umar bahwa Nabi SAW memulai dengan umrah

menyalahi keterangan yang terdapat pada kebanyakan hadits shahih.

Oleh sebab itu, riwayat Ibnu Umar dinyatakan marjuh (tidak lebih

kuat dari riwayat yang lain).

Dikatakan pula, pada mulanya Nabi SAW ihram untuk haji

Wad, kemudian tetap berada dalam kondisi demikian hingga beliau

memerintahkan para sahabatnya untuk memutuskan pelaksanaan haji

lalu mengerjakan umrah. maka beliau melakukan hal yang sama

dengan mereka. Namun beliau terhalang untuk tahallul dari ihram

umrahnya karena alasan yang disebutkan pada hadits di bab ini serta

hadits-hadits lainnya, yakni membawa hewan kurban. Maka, beliau

tetap berada dalam keadaan umrah hingga melakukan amalan haji dan

tahallul dari keduanya sekaligus. Pendapat ini berkonsekuensi bahwa

beliau ihram untuk haji di awal dan di akhir, dan ini memiliki
kemungkinan untuk diterima, namun cara menggabungkan riwayat

seperti yang pertama adalah lebih baik.

Ada pula yang mengatakan bahwa Nabi SAW ihram untuk haji

Ifrad, lalu tetap berada pada kondisi demikian hingga tahallul darinya

di Mina, dan beliau tidak melakukan umrah pada tahun itu. Pendapat

ini merupakan konsekuensi pendapat mereka yang menyatakan bahwa

Nabi SAW melakukan haji lfrad. Lalu maksud para sahabat

mengingkari Nabi SAW melakukan haji Qiran adalah, bahwa Nabi

SAW tidak ihram untuk haji dan umrah sekaligus. Hal ini tidak
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menafikan bahwa beliau pada mulanya melakukan ihram untuk haji
Ifrad lalu memasukkan umrah di dalamnya, maka kedua pendapat itu
dapat dipadukan seperti terdahulu.

,>Tj @*u telah memiiin). Maksudnya, memilin rambut kepala.

Adapun penjelasan tentang memilin telah disebutkan terdahulu, yakni

menggunakan sesuatu sebagai perekat rambut. Dari sini dapat ditarik
kesimpulan bahwa memilin rambut disukai bagi orang yang ihram.

';:l tt J'i yo (aku tidak tahatlul hingga menyembelih).

Pembicaraan *.rrg"nui hal ini akan dijelaskan dalam pembahasan

hadits ketujuh.

Perkataannyapadahadits keenam, 
""6 

d.W L>1*: laku Tamattu'

lalu orang-orong melarangka). Saya tidak menemukan nama-nama
mereka. Kejadian ini berlangsung pada masa Ibnu Az-Zubair, dimana
dia melarang melaksanakan haji Tamattu' seperti diriwayatkan oleh
Imam Muslim dari hadits Abu Az-Zubair. dari lbnu Az-Zubair, dari
Jabir. Ibnu Abi Hatim menukil dari Ibnu Az-Zubair bahwa dia tidak
memperbolehkan haji Tamatz'kecuali bagi mereka yang terkepung.
Lalu pendapatnya disetujui oleh Alqamah dan Ibrahim. Sementara
mayoritas ulama mengatakan bahwa hajr Tamattu' trdak khusus bagi
orang yang terkepung.

,;tls tOia memerintahkanku). Yakni, untuk tetap meneruskan

umrahku. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim melalui
jalur Ghundar dari Syu'bah disebutkan, 3Ui '* fiU ab ;jt'c,5ii

€6 e ctl ,griii 4 it jl |>;b,r j ,W, O.;6 6m mendatangi

Ibnu Abbas dan bertanya kepadanya mengenai hal itu, maka dia
memerintahknnku untuk melakukannya. Kemudian aku pergi ke rumah
dan tidur, tibaliba aku bermimpi didatangi oleh seseorang).

&i*t (dan umrah yang diterima).Dalamriwayat An-Nadhr

dari Syu'bah, disebutkan seperti akan disebutkan pada pembahasan

tentang hewan kurban, "Mut'ah (tomattu) yang diterima". Adapun
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penafsiran lafazh "mubrur" telah diterangkan pada bagian awal
pembahasan haji.

,r,Ulr gi a::, Jtii (Dia berknta, "sunnah Abu Al Qusim...").

Lafazh ini menjelaskan kalimat yang tidak disebutkan secara tekstual,

dimana selengkapnya adalah; ini adalah Sunnah Abu Al Qasim
(Rasulullah). Namun bisa pula berkedudukan sebagai objek. maka

maknanya adalah; engkau telah sesuai dengan Sunnah Abu Al Qasim.
Lalu dalam riwayat An-Nadhr disebutkan. "Dia berkata, 'Allahu

Akbar (Allah Maha Besar), Sunnah Abu Al Qasim". Pada riwayat ini
terdapat pula sejumlah tambahan seperti akan dibicarakan di
tempatnya.

6j (knrena apa). Syt'bah bertanya kepada Abu Jamrah tentang

sebab mengapa Ibnu Abbas memintanya untuk tinggal bersama. Maka
Abu Jamrah menjawab "Karena mimpi", seperti yang telah
disebutkan.

Dari sini dapat disimpulkan beberapa pelajaran, di antaranya:

l. Hendaknya seseorang memuliakan orang lain yang memberikan
kabar gembira kepadanya.

Gembiranya ahli ilmu karena telah sesuai dengan kebenaran.

Bolehnya menggunakan mimpi sebagai pendukung dalam

mencari kesesuaian dengan dalil syar'i.

Menceritakan mimpi kepada ahli ilmu.

Bertakbir apabila mendapatkan hal yang menggembirakan.

Mengamalkan makna zhahir dalil.

Penjelasan tentang perbedaan pendapat para ahli ilmu agar

seseorang dapat mengambil yang paling kuat dan sesuai dengan

dalil.

Hadits ketujuh, ^k 
'A;l+ (hajimu seperti orang Makkah).

Yakni, sedikit pahalanya karena tidak mendapatkan banyak kesulitan.
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Ibnu Baththal berkata, "Maknanya, engkau memulai hajimu dari

Makkah sebagaimana penduduk Makkah. maka engkau tidak
mendapatkan keutamaan ihram dari miqal."

orr-;,:,$r J, e'i (pada hari beliau mcmbawa hewan kurban).

Kejadian ini berlangsung pada saat haji Wada'. Imam Muslim
meriwayatkan dari Ibnu Numair. dari Abu Nu'aim (guru Imam

Bukhari dalam riwayat ini) dengan lafazh, f{Jl OL itb (Tahun

beliau membawa hewan kurban).

L\ tGtr,4 tti {lJ* (Beliau bersabdq kepada mereka,

"Hendaklah kalian tahallul dari ihram kalian..." dan seterusnya).

Yakni, jadikanlah haji kalian sebagai umrah dan lakukan tahallul
dengan cara thawaf di Ka'bah serta sa'i.

t|HS (dan potonglah rambr.rt). Nabi SAW memerintahkan

mereka untuk melakukan itu dikarenakan mereka akan melakukan

ihram untuk haji, sehingga dalam hal ini mencukur rambut diakhirkan,
sebab waktu mereka antara masuk Makkah dengan hari Tarwiyah
hanya empat hari.

'-..t . o to i ' 'aili \ar P* .1' rftf1 (dan jadikanlah apa yang relah kalian

dahulukan'sebagai mut'ah). Yakni, jadikanlah haji Ifrad dimana

sebelumnya kalian telah ihram untuknya sebagai umrah. Lakukanlah

tahallul dan jadilah kalian orang-orang yang melakukan haji

Tamattu'. Penggunaan kata mut'ah (tamattu ') dalam arti umrah adalah

dalam konteks majaz dan kaitan antara keduanya sangat jelas. Dalam

riwayat Abdul Malik bin Abi Sulaiman dari Atha' yang dikutip oleh

rmam Muslim disebutkan, i|& #rv'oi \i',i k 6! w (Ketika

kami sampai ke Makkah, beliau memerintahkan kami untuk tqhallul
dan menjadiknnnya sebagai umrah). Hal serupa terdapat pada riwayat
Al Baqir dari Jabir dalam satu riwayat panjang dalam kitab Shahih

Muslim.
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tr..Grll' "r, ;1 ty 8;r r rj;ir 'Sri 
&etiuu bersabtta,

"Lakukanlah apa yang oku perinlahkan kepada kalian. Kalau hukan

karena aku lelah memhqwa hewan kurban..." dan seterusnya). Di sini

terdapat keterangan tentang sikap Nabi SAW yang berusaha untuk

menyenangkan hati sahabatnya, serta bersikap lembut dan santun

kepada mereka.

, !,

i(f A Jei ) (Tidak halol bagiku yang haram). Maknanya,

tidak halal t.pui*., apa-apayang diharamkan kepadaku (saat ihram).

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, 6(f € ,f"1 (Tidak halal

bagiku apa-qpo yong hctram).

Riwayat ini dijadikan dalil bahwa orang yang umrah dan telah

membawa hewan kurban tidak boleh tahallul dari ihram umrahnya

hingga menyembelih hewan kurban pada hari ruya kurban.

Keterangan serupa telah disebutkan dalam hadits Hafshah, lalu akan

disebutkan dari hadits Aisyah melalui jalur Uqail dari Az-Zuhri, dari

Urwah, dari Aisyah, dengan lafazh, 'fi ,r- j{ }J ,.g,.rab a'.LL. ??i U
(Barongsiapa ihram untuk umrah dan telah membawa hewan kurban,

makn ia tidak boleh tahollul [keluar dari ihramJ hingga menyembelih

[hewan kurbanJ). Namun riwayat ini telah ditakwilkan oleh para

ulama madzhab Maliki dan Syaf i bahwa maknanya adalah;

barangsiapa ihram untuk umrah dan telah membawa hewan kurban,

hendaklah ia mengucapkan talbiyah untuk haji dan tidak boleh

tahallul (keluar dari ihram) hingga menyembelih hewan kurbannya.

Namun kelemahan takwilan ini cukup jelas. Saya (Ibnu Hajar)

katakan, karena sesungguhnya takwilan itu menyalahi makna lahiriah

hadits-hadits yang telah disebutkan.

rii rt "r:X'd d yg i: rtt t? ;.1'Sa ptou Abduilah [rmam

BukhariJ menyotakan bahwo Abu Syihab tidak memiliki hadits yang

disandarkon kepada Nabi SAW selain irl). Yakni, Ibnu Syihab tidak

meriwayatkan hadits yang memlllki sanad hingga Nabi SAW selain

hadits di tempat ini. Al Mughlathai berkata, "Seakan-akan dia hendak
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mengatakan; barangsiapa keadaannya demikian, maka haditsnya tidak
dapat dijadikan dasar ilmu."

Saya (lbnu Hajar) katakan, bahwa apabila ia memiliki sifafsifat
perawi yang haditsnya dapat diterima, maka keadaan seperti di atas

tidak memberi pengaruh terhadap keabsahan riwayatnya. Di samping
itu, hadits yang dia riwayatkan di tempat ini telah diriwayatkan pula
oleh perawi lain. Kemudian perkataan Mughlathai dipahami
sebagaimana makna lahiriahnya, seperti lafazhnya yang bersifat
mutlak (tanpa batasan). Namun ulama selainnya memberi jawaban

bahwa yang demikian dibatasi oleh riwayat dari Atha', sebab

haditsnya di tempat ini adalah bagian dari hadits Jabir dan dinukit pula
oleh Imam Muslim melalui jalur Ja'far bin Muhammad bin Ali dari
bapaknya. dari Jabir.

Pada penggalan hadits ini terdapat tambahan penjelasan tentang
sifat tahollul dai. umrah, dimana ia tidak ditemukan pada hadits yang

panjans tersebut, j tt;;i aj?$ t;laJt g;s 4t or'j\ &t?l',y ,l-i
'4iurrytli :-f, tr- iyit, r,-Ii lrohair,-,r, aori inro* k ti,

dengan cara thawof di Ka'bah serta antara Shq/A dan Marwo (sa'i),
lalu potonglah rambut kemudian tinggallah dalam keadctan halal
(yalmi tidak ihram) hingga hari Torwiyah, lalu lakukan ihram untuk
hoji).

Berdasarkan riwayat ini dapat diambil pelajaran berharga bahwa
seorang mufti boleh menjawab suatu pertanyiuul tentang hukum yang

bersifat khusus, dengan menyebutkan kisah yang memlllki sanad
hingga Nabi SAW, dimana kisah tersebut mengandung jawaban bagi
hukum yang ditanyakan. Adapun faidah-faidah lain yang tercakup
dalam kisah itu merupakan tambahan pengetahuan bagi penanya.

Namun yang harus diperhatikan adalah menjadikan kisah yang

disebutkan sesuai dengan keadaan si penanya.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits tentang
perbedaan pendapat antara Utsman dan Ali mengenai haji Tamattu'.
Hadits yang serupa telah disebutkan melalui jalur lain, yakni hadits
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kedua di bab ini. Dalam hadits Ali terdapat keterangan tentang haji

Tamultu' dan Qiran, sedangkan pada hadits lbnu Abbas terdapat

keterangan tentang mernutuskan haji. Demikian pula dengan hadits

Abu Musa dan Jabir. Sedangkan pada hadits Hafshah terdapat

keterangan, bahwa barangsiapa mengerjakan haji Tamatlu ', maka

tidak boleh apabila ia membawa hewan kurban. Begitu pula dengan

hadits Jabir. Dalam hadits Ibnu Abbas yang kedua dapat disimpulkan

tentang syariat haji Tamattu', sebagaimana dari hadits Jabir.

35. Orang yang Mengucapkan Talbiyah Untuk Haji dan

Menamakannya

.;;

1570. Dari Ayyub, dia berkata, aku mendengar Mujahid berkata,

Jabir bin Abdullah RA telah menceritakan kepada kami, "Kami datang

kepada Rasulullah SAW dan kami mengucapkan'Labbaik Allahummu
Labbaik Bilhajji' (Aku menyambut seruan-Mu, ya Allah, aku

menyambut seruan-Mu dengan menunaikan haji), maka Rasulullah

SAW memerintahkan kami agar menjadikannya sebagai umrah."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Jabir secara ringkas melalui
jalur Mujahid, dan kandungannya sangat jelas mendukung judul bab.

Pada hadits ini terdapat pula keterangan untuk memutuskan haji lalu

mengerjakan manasik umrah. Namun mayoritas ulama berpendapat
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bahwa hal ini telah manszlrft (dihapus). Sedangkan lbnu Abbas
mengatakan bahwa hukum itu masih berlaku. Inilah yang menjadi
pendapat [mam Ahmad dan sebagian ulama.

36. Haji Tamnttu'pada Masa Rasulullah SAW

.,G

1571. Dari Qatadah, dia berkata: Mutharrif telah menceritakan
kepadaku dari Imran RA, dia berkata, "Kami melakukan Tamattu'
pada masa Rasulullah SAW, maka Al Qur'an turun. Lalu seorang laki-
laki berkata berdasarkan pendapatnya apa yang ia kehendaki."

Keterangan Hadits:

Demikian judul bab yang terdapat dalam riwayat Abu Dzar.
Sementara pada riwayat yang lain lafazh "pada masa..." dan
seterusnya tidak dicantumkan. Lalu pada sebagian riwayat lagi, bab

ini disebutkan tanpa judul. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Al
lsmaili, namun versi pertama lebih tepat.

or.iu ,f (dari Imran), yaitu Imran bin Hushain Al Khuza'i.

Sementara dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Syu'bah dari

Qatadah, dari Mutharrif, disebutkan, "Imran bin Hushain mengirim
utusan kepadaku pada saat dia menderita sakit yang membawa
kematiannya, dia berkata, "Sesungguhnya aku menceritakan

kepadamu hadits-hadits yang semoga Allah memberi manfaat
kepadamu." Lalu disebutkan hadits di atas.
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.rT'fr J'P @uka Al Qur-an turun), yakni turun membawa

keterangan tentang bolehnya hal itu. Beliau hendak mengisyaratkan

keppda firman Allah, "Barang,siapo yang hendak mengariakun umruh

tli bulun-bulan haii sehelum mengerjakan haii." (Qs- Al Baqarah (2):

r e6)

Imam Muslim Muslim meriwayatkan melalui jalur 
,Abdus

Shamad bin Al Warits dari Hammam dengan lafazh, uIriJl /:e J7- d:
(Dan Al Qur'an tidak turun berkenaan dengannyu), yakni tidak turun

keterangan dalam AI Qur'an yang melarangnya. Hal ini diperjelas

oleh riwayat Imam Muslim yang lain melalui jalur Syu'bah dan Sa'id

bin Abi Arubah. keduanya dari Qatadah dengan lafazh. Alf 'd i
iu, i t4-e AI- ilr il,' .riS lKemudiun tidak turun Kitubulluh [Al

Qur'anJ berkenaan dengannya don Nabi Allah tidak melarttngnya).

Lalu dalam jalur periwavatan,SfrLUah.dari tlumaid bin Hilal- dari

Mutharrif, ditambahkan, -y"-fr;,:1"tr5t 4 JF"7') (Dan ridctk ditm'trnkun

A I Q ur' an m e n e r a n gkan I e nt on g pe n ghar am anny u).

Imam Muslim meriwayatkan pula melalui jalur Abu Al Alla'

dari Mutharrif. y'j. ;6 ;, '{, i3 d', 
'ei,t '# 6 Jl e Qvnt,

liduk tunm ayctt yang menosakh [menghapus] hal itu, dan tiduk pula

me I arangnya hingga I et ap dilakukan s eb agaim ana adanycr).

Dalam riwayat Al Ismaili melalui jalur Affan dari Hammam

disebutkan . J\-jq" Itiridlt ;i'JTj -u'r4ra h' & i, {:-;e';x
:. .i.. ' ^,d tla:-! l, *', f e' ,P !, (Komi melakukan Tamattu' bersama

Rasulullah SAW dan turun lentongnyo Al Qur'an dan Rasulullah SAI(

tidak melarong kami serts tidak dihopus oleh sesuatu pun).

lmam Bukhari telah meriwayatkan pula dalam pembahasan

tentang tafsir surah Al Baqarah melalui jalur Abu Raja' Al Utharidi

dari lmran dengan lafazh, it J"ije 6ffi I' yY g i;Jj' 6 U;i
v 

^.,-i'-r ,y;ia ,ct ,? W t - * u?'orjiS;- d1 nY, * \t *
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s.b (A1tut tcnlun!!, mut'uh ltamuuu'l diturunkun dulum Kituhilluh,

muku kumi malukukunnyu hersumu Rusululluh SAW dun tiduk turun
dulunt ll lhr'un pcnghurumunnyu, tiduk pulu hcliuu mclurungnyn
hinggu wulirt. lulu scorung luki-luki mangutukon be rdasurkan
pcnduputnyu upu yang iu kehcndaki).

cti tr *_i.l ,ht )r0 (lulu seorun{a luki-luki berkata hertlasarkun

pendapulnya uPu ),ung ia kehendulri). Dalam riwayat Abu Al Alla'
disebutkan. ,l';-.ii "e, C'rq. sfr JS oi;r' (Di kemuttiun hari setictp

orong ntentr4cluarkun prndopntnyo opu )tun| ia .sukui untuk
dikatakan). Orang yang mengucapkan perkataan ini adalah lmran bin
Hushain. Maka. orang yang mengatakan "Dia adalah Mutharrif
(perawi hadits itu dari lmran)" adalah pendapat yang salah. karena
lafazh serupa tercantum pula dalam riwayat Abu Raja' dari Imran,
seperti yang telah disebutkan.

Al Humaidi menceritakan bahwa di dalam Shahih Bukhari pada
riwayat Abu Raja' dari lmran. Imam Bukhari berkata. "Salah satu
pendapat mengatakan bahrva laki-laki yang dimaksud lnrran bin
Hushain adalah [Jn1ar." Namun pernyataan ini tidak saya temukan
pada satu pun jalur periwal'atan ),ang sampai kepada kanri dari Imam
Bukhari. Hanya saja lafazh serupa telah dinukil oleh Al lsmaili dari
Imam Bukhari, yang dijadikan dasar pendapat Al Humaidi. pendapat

ini juga diikuti oleh Al Qurthubi dan An-Naw.awi. serta selain
keduanya.

Seakan-akan pemyataan itu dimaksudkan oleh Imam Bukhari
untuk mensinvalir riwayat AI Jariri dari Mutharrif, dimana pada

bagian akhir dikatakan, cb O yir. ht e?rr (Seorang laki-laki

ntengeluarkun pendapat menurut pikirannya opo ),ong iu .sukcti). yakni
Umar. Demikian pula yang terdapat pada sumber yang diriwayatkan
Imam Muslim dari Muhammad bin Hatim, dari Waki'. dari Ats-
Tsauri, dari Mutharrif.

5,42 - FATHUL BAARI



Ibnu At-l'in berkata, "Ada kemungkinan yang dimaksud adalah

lJmar atau Utsman." Sementara Al Karmani mengeluarkan pendapat

yang tcrkesan janggal, dia berkata, "Secara lahiriah konteks dalam

kitab Bukhari menyatakan bahwa yang dimaksud adalah tltsnran."
Seakan-akan hal itu dikarenakan hadits ini disebutkan tidak lama

setelah pembahasan tentang perbedaan pendapat yang terjadi anlara

Utsman dan Ali. padahal tidak ada kemestian seperti itu. Bahkan telah

disebutkan kisah Umar bersama Abu Musa mengenai masalah

tersebut. dan kisah serupa terjadi juga antara Muar.r,iyah dan Sa'ad bin

Abi Waqqash.

Yang lebih tepat adalah pendapat yang mengatakan bahr,''a yang

dimaksud adalah Umar- sebab dia orang pertama yang melarang haji

Tamaltu '. Adapun orzurg-oftmg sesudahny'a hanya mengikuti
pendapatnya. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahu,a Ibnu
Az-Zubair telah melarang haji Tamuuu'. sedangkan lbnu Abbas

justeru memerintahkannya- Lalu mereka bertanya kepada Jabir. rnaka

dia mengisyaratkan balrwa )'ang pertama kali melarangrrya adalah

Umar.

Dalam hadits Imran ini terdapat keterangan yang menggol,'ahkan

pandangan Iyadh serta ulama lainnya dimana mereka menegaskan

bahu'a mut'ah (lomallu) yang dilarang oleh Umar dan Utsman adalah

memutuskan ihram haji lalu mengerjakan manasik umrah, bukan

umrah yang dilakukan haji sesudatrnya. Sebab, pada sebagian jalur
periwayatan hadits tersebut dalam Shahih Muslim terdapat penegasan

bahwa yang dimaksud adalah haji Tamottu'. Dalam riwayat Imam

Muslim yang lain disebutkan , &i'#. *i *'tql, ii,' ,,I.a i' 
'J'Jr."oi

;f,f' C (Sesungluhnyo ktsululloh SAW mengumrahkon sebagian

isterinya poda hari kesepuluh). Pada riwayat lain oleh beliau

disebutkan pulU {pl € fr'$ (Betiau mengumpulkon antsra haji

dan umrah). Maksud Tamanu'yang disinggung sebelumnya adalah

mengerjakan haji dan umrah pada tahun yang sama seperti yang akan
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2.

disebutkan pada bab berikut dalam hadits lbnu Abbas. Di samping itu.

hal ini telah dijelaskan pada hadits Abu Musa.

Pelaiaran yans danat diambil

l. Ayat Al Qur'an boleh menghapus hukum yang terkandung

dalam ayat yang lain. dan ulama tidak memperselisihkannya.

Hadits boleh menghapus hukum yang terkandung dalam ayat Al

Qur'an. namun dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Adapun

indikasi hadits di atas dalam masalah ini terdapat pada lafazh,

&': * ir' ir-, W at- it @rn Rasulullah SAW ritlak

melarangnya). Karena secara implisit apabila Rasulullah SAW
melarangnya. maka tidak boleh dilakukan dan berkonsekuensi

bolehnya menghapus hukum dalam Al Qur'an dengan hadits.

Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa ijma' tidak dapat

menghapus hukum yang telah ada. sebab sumber yang dapat

dijadikan patokan dalam menghapus hukum adalah turunnya

ayat Al Qur'an dan larangan dari Rasulullah SAW.

Adanya ijtihad dalam bidang hukum di kalangan sahabat.

Sebagian mujtahid boleh mengingkari pendapat mujtahid
lainnya berdasarkan nash.

J.

4.

5.

37. Firman Allah Tu'ala "Demikian ltu Bagi Orang-orang yang

Keluarganya Ticlak Berada di Sekitar Masjidil Horom."

J'Al :Jtii ---)l a':/ i .F 4jl t-a:c 4.11 ,_ft CV Jl fv\-4//

7r;'St 
* ,t,e'r ib ilt ,-k"',rlr 6rl;i:'rb\f:;rj-.Ct',i;, 
,&', y rt; Jt, ^)tti;r'Jts k af tu ,'or3(1
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{i,lL r;Ar.,, c;ti W G"r1)
3. ti o. sa' o t'

; '^: 
JFr ) tli t'-riJr rE ;

i V yl ,j; g;'.. -<iyi'-,

:)v'1 ,uQt ti)', ,t3t *ft

, G'i 
'rf, 

,e;j'.. # ti *-i-jt'^i,; 
"';i'J ,'k:ru' $

t'".? -",-. -t-,j{r t-,Jr: t;;'; \n aj'*)(, t;;trr.-Jr? W L:,i-r;ir
7li tx i*"!i.{ ;J e c4r';f At s,s, ,;a ui S u

,',{4, 'i-dt ,1r;7)r d)(s ";*')i ?; * ;e\i
torc
.rt!t Jr_r_.Jr,.

1572. Dari Ibnu Abbas RA, bahwasanya ia ditanya tentang haji
Tamattu ', maka dia berkata, "Kaum Muhajirin dan Anshar serta istri-
istri Nabi SAW berihram pada haji Wada'. dan kami pun berihram.
Ketika kami sampai ke Makkah. Rasulullah SAW bersabda.
"Jadiknnlah ihram kamu untuk haji sebagai umruh kecuali sictpa 1,ang
telah mengctlungi hewon kurban'. Kami tharvaf di Baitullah serta
(sa'i) antara Shafa dan Marwa, dan kami mendatangi wanita serta

memakai pakaian.aT Beliau bersabda. 'Barangsiapa telah mengalungi
hewan kurban, sesttngguhnya ia tidak tahallul (keluar dari ihram)
hingga hewan kurban telah sampai pado u,aktu penyembelihannl,a'.
Kemudian beliau memerintahkan kami pada sore hari Tarwil,ah agar
berihram untuk haji. Ketika kami selesai melakukan manasik. kami

Yakni melepaskan pakaian ihram lalu memakai pakaian biasa. ll,,altahu a'lan -pener.i.
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pun datang lalu thawal- di Baitullah scrta (sa'i) antara Shala dan

Marwa. Maka. sempurnalah hqii kami dan kami bcrkewaiiban

menyembelih hewan kurban, seperti lirman Allah SWT. 'Wuiibluh

huginya menyemhclih heu'un kurbun yctng muduh didupal, lelapi

apubilu iu lidak menemukun (hewan kurbun alau lidak mumpu), muka

wajib herpuasu tigu hari dulum masu huii dan tuiuh hari (lugi)

upahila kamu teluh pulang kembali'(Qs. Al Baqarah (2): 196) ke

negeri-negeri kamu. Seekor kambing telah mencukupi. Mereka

mengumpulkan dua ibadah dalam satu tahun. antara haii dan umrah.

Karena sesungguhnya Allah Ta'alu telah menurunkannya dalam

kitab-Nya. dan disunahkan oleh Nabi-Nya, serta diperbolehkan bagi

manusia selain penduduk Makkah. Allah SWT berfirman. 'Demikiun

ilu bagi orang-orung, y'ang keluarganya tiduk berada di sekitar

Masjidil Haram'. (Qs. Al Baqarah (2): 196) Dan, bulan-bulan haji

yang disebutkan oleh Allah SWT adalah: Syawwal. Dzulqa'dah dan

Dzulhijjah. Barangsiapa melakukan umrah sebelum mengerjakan haji

(Tamattu') pada bulan-bulan ini, maka ia wajib menyembelih hewan

kurban atau berpuasa. Adapun makna 'ralhts' adalah jima '(hubungan

suami-i stri),'.fu s u q' adalah kemaksi atan dan'.i i tl a l' adal ah perdebatan.

Keterangan Hadits:

Maksud bab ini adalah menafsirkan firman Allah Ta'ala

tersebut (Al Baqarah ayat 196). Adapun lafazh ''demikian itu" adalah

mengisyaratkan kepada haji Tqmattu', karena sebelumnya telah

disebutkan. lfrer ;' 't-$.t t; d, Jl igJ! e * (Barangsiapa

tamattu' [melakukan umrah poda bulan-bulan huji sebelum

mengeriakan haji lalu menunaikan haii pada lahun yang samaJ, makct

wajiblah baginya menyembelih hewan kurban yang mudah didapal).

Hingga firman-Nya ... -':.1.5'i 
demikian itu).

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami makna lafazh

pr;jr rr;lt €f6 (di sekitar Masiidil Haram). Nafi' dan Al A'raj
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bcrkata, "Mereka adalah seluruh penduduk Makkah." lni adalah

pendapat lmam Malik dan dipilih serta didukung oleh Ath-'fhahawi.

Scmentara T-hawurs dan segolongan ulama berkata. "Mereka adalah

penduduk wilayah Al Haram." Ini mcrupakan makna lahiriah lal'azh

hadits. Sedangkan Makhul berkata. "Mereka adalah orang-orang yang

rumahnya berada setelah mit1ul." Hal ini disetujui oleh lmam Syati'i

dalam madzhabnya yang lama. Sementara dalam madzhab yang baru

lmam Syaf i berkata. "Mereka adalah orang-orang yang jarak tempat

tinggalnya ke Makkah kurang dari jarak diperbolehkan shalat qushur."

Pendapat ini disetujui oleh Imam Ahmad. Adapun Imam Malik

berkata. "Mereka adalah penduduk Makkah dan yang berada di

sekitarnya selain penduduk Usfan, serta selain penduduk Mina dan

Arafah."

k $$ Llit (Ketiku kumi sampai ke tulakkuhl. Yakni

mendekatinya. sebab kejadian ini berlangsung di Sarit. seperti yang

telah dijelaskan dari Aisyah.

6-# "du n(ltill t{;t goaikanlah ihrum kctmu untuk haji

.;chctgcti umruh). Pembicaraan ini ditujukan kepada mereka yang

ihram untuk haii lfrad. seperti yang telah disebutkan dari Ais-vah

bahwa mereka terbagi menjadi tiga bagian.

,r3t 14\ (Dun kami mendatangi wanila). Kalimat ini tidak

termasuk orang yang sedang berbicara. sebab lbnu Abbas pada masa

itu belum baligh.

y-ifl +re $ore hari Tarwiyah), yakni setelah shalat Zhuhur di

hari kedelapan bulan Dzulhijjah. Di sini terdapat dalil yang

membantah pendapat yang menyukai agar perbuatan ini dilakukan

sebelum hari Tarwiyah. seperti yang dinukil dari para ulama madzhab

Hanafi. Sementara para ulama madzhab Syaf i berpendapat,

disukainya melakukan perbuatan itu pada hari Tarw'iyah setelah

matahari tergelincir, hanya khusus bagi mereka yang telah membawa

hewan kurban.
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,,L; 7 "ii lmuku huii kami teluh .rampurnu). Kalimar ini dan

seterusnya hanya berasal dari lbnu Abbas (muuquf). dan yang

sebelumnya berasal langsung dari Nabi SAW (mur/u').

dt e {-i eiri it ai (muka hentlaklah iu berpuu;;u tiga huri

dalem ma,su hu.ii). Akan disebutkan dari Ibnu Umar dan Aisyah
melalui jalur muuquf.bahwa batas akhir menyembelih kurban adalah
pada hari Arafah. Apabila seseorang tidak melakukannya. maka ia
wajib puasa tiga hari ketika berada di Mina. yakni setelah hari raya
kurban yang biasa disebut hari-hari ta.syriq. Demikian pendapat Az-
Zuhri, Al Auza'i. Malik. dan Syaf i dalam madzhabnya yang lama,
kemudian beliau meralatnya dan berpegang dengan keumuman
larangan untuk berpuasa pada hari-hari tusyricl.

€:G,1 dl. e, til a;*) (dan tujuh hari ftagiJ upubila kamu

telah kembali ke negeri-negeri kctmu). Demikian yang disebutkan Ibnu
Abbas, dan lafazh €;6i jl &, negeri-negeri kumu) merupakan

penafsiran beliau terhadap firman-Nya. tr') tiy lapabila kamu telah

kembali). Penafsiran ini sesuai dengan hadits Ibnu Umar berikut pada
bab "Barangsiapa Membawa Hewan Kurban", melaluijalur Uqair dari
Az-ZuhrL dari Salim, dari Ibnu Umar. dari Nabi SAW, u€ t./€U jd

l^t 1 '^lli .sJ,ii

barangsiapa di antara kalian memberwa serta hewan kurban, maka
.sesungguhnya ia tidak tahallul\ hingga perkataannva rj:(" ? n #
*i 4'€t tst.f't At d ;tij z,-r$ '&)i... (barang.riapa tidak

mendapatkan hewan kurban, mako ia wajib berpuasa tiga hari pada
masa haji dan tujuh hari fiagiJ apabila teloh kembuli kepuda
keluarganya [negerinyal. Ini adalah pendapat jumhur ulama.
Sementara dari Imam Syaf i dikatakan bahwa maknanya adalah
kembali ke Makkah. Lalu pada kesempatan lain dia mengatakan
"selesai melakukan manasik haji". Sedangkan makna .,kembali,,

adalah bertolak meninggalkan Makkah. maka puasa itu boleh
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dilakukan dalam perjalanan bagi yanB mau, dan ini merupakan

pendapat lshaq bin Rahawaih.

,g j;iUt \.rcekor kamhing mencukupi), yakni mencukupi untuk

dijadikan hewan kurban yang diperintahkan dalam ayat di atas.

Penjelasan hal ini akan diterangkan lebih dalam pada bab-bab tentang

hewan kurban.

a|-Fl! 'd,Jt G (antara haji dan umrah). Ini merupakan

penjelasan lafazh. #.3t fJ;;rJ (mereko mengumpulkan tluct ibutloh).

tt. ,t/.U 'aL') (dan Nabi-Nya men:;unahkannya). Yakni

mensyariatkannya, dimana beliau memerintahkan hal itu kepada para

sahabatnya.

k ,Yi 'ni (selain penduduk Makkah). Huruf akhir pada lafazh

"ghair" boleh berbaris./athah (ghaira) dan boleh pula kasrah (ghairi).

Lafazh "dzaalika" (demikian itu) pada ayat menunjukkan Tamatlu'.

Hal ini berdasarkan madzhabnya yang berpandangan tidak adanya haji

Tqmattu' bagi penduduk Makkah. Ini juga yang menjadi pendapat

ulama madzhab Hanafi. Sedangkan ulama lainnya mengatakan, lafazh

"dzoaliko" menunjukkan hukum Tamottu' yakni fidyah (tebusan).

Maka, penduduk Makkah tidak wajib menyembelih kurban saat

melakukan haji Tamattu', apabila ia ihram umrah di luar wilayah

tanah Haram.

iilr 'St Oong diseburkan oleh Allah), yakni setelah ayat

Tamattu'. dimana Allah SWT berfiffnan, "c,ru'tUJ, "Pi Ut (Musim

haji adalah bulan-bulan yang telah diketaftui). Sedangkan perbedaan

mengenai bulan Dzulhijjah. apakah keseluruhannya termasuk bulan

haji ataukah hanya sebagiannya, telah disebutkan sebelumnya.

)+;,r, :* e & ";/t lborongtiapa melakukan umrah sebelum

mengerjoknn haji Tamattu' pada bulan-bulan ini). Pembatasan ini
tidak memiliki makna implisit, sebab orang yang melakukan umrah
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pada selain bulan-bulan haji tidaklah dinamakan mengerjakan haji

Tumuttu'. dan dia tidak wajib menyembelih hewan kurban. demikian

pula penduduk Makkah menurut iumhur ulama. Namun Abu llanifah

mengemukakan pendapat yang berbeda. seperti telah disinggung

sebelumnya.

Kalimat "burungsiapu melakukan umrah schelum menger.iakun

huji (lumullu')..." dan seterusnya mencakup pula mereka yang

mengerjakan utlrah pada bulan-bulan haji lalu kembali ke negerinya,

kemudian berangkat dari negerinya untuk menunaikan haji pada tal'run

yang sama. Demikian pendapat Al Hasan Al Bashri. Pendapat ini

berdasarkan bahu'a makna Tamaltu'adalah sekedar melakukan umrah

pada bulan-bulan haji. Sedangkan pengertian Tamulttt' menurut

mayoritas ulama adalah; seseorang mengerjakan haji dan umrah

dengan satu kali perjalanan pada bulan-bulan haji dalam tahun yang

sama. dan hendaknya ia mendahulukan umrah serta bukan termasuk

penduduk Makkah. Apabila salah satu dari syarat-syarat ini tidak

dipenuhi. maka seseorang tidak dinamakan mengerjakan Tomattu'.

Syaibah meriwayatkan melalui jalur Miqsam dari Ibnu Abbas, dia

berkata sehtrbungan dengan firman-Nya, "'!ijl g i'9 11 Qlctn tidak

ada perdehatan dalam haji). yakni janganlah engkau berbantah-

bantahan dengan sahabatmu hingga membangkitkan kemarahannya.

Ibnu Umar juga meriwayatkan seperti itu. Kemudian diriwayatkan

melalui jalur lkrimah, Ibrahim An-Nakha'i. Atha' bin Yasar, serta

selain mereka yang sama seperti perkataan Ibnu Abbas. Lalu

diriwayatkan melalui jalur Abdul Aziz bin Rafi' dari Mujahid, dia

berkata. "Firman-Nya U.l' ,C Jtia lr (don tidak ada perdebatun

dalam huji), yakni sesungguhnya urusan haji telah sempurna."

Diriwayatkan pula melalui jalur lbnu Abi Najih dari Mujahid,

dia berkata. "sesungguhnya haji telah ditetapkan pada bulan

Dzulhijjah. tidak ada haji di bulan lain. Sebab orang-orang jahiliyah

biasa melakukan haji pada selain bulan Dzulhijjah".
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